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Abstract 
 
This paper presents a study about the efficiency of the implementation process for the 

Swedish work-environment-regulations in the practical use at workplaces. It also identifies 

and tries out a method to conduct such a study. The method of choice was Policy Network 

Analysis in a comparative case study between the work-environment-policy-networks of three 

workplaces.  The workplaces in the study were three hotels. The object of study was Syste-

matiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – the regulation for systematic work-environment-work. A 

theoretical modell, for the causality between the shape and properties of a policynetwork and 

its efficient and effective functioning, was used. The expected outcome of the study was for-

mulated as follows: When a policy network for work-environment-work functions efficiently 

and produces high effect, the implementation of SAM is appropriately and efficiently done in 

collaboration with all participants and according to existing rules. The effect of this is a well 

functioning systematic work-environment-work in the workplace. The practically applied 

work-environment-work is called work-environment policy. 

The results of the study shows a clear connection between the shape and properties of 

the work-envirnment-policy-networks and how well the workplaces implement the regulation 

SAM. More precisely, how well the way of working was promoted and the ideas behind SAM 

were recived at the workplace. The method used was appropriate for studying the implemen-

tation of the regulation SAM. The method is not in an obvious way the most suitable method 

for research on effective implementation of regulations. Policy Network Analysis, Social 

Network Analysis and the theoretical model used for efficiency-effectiveness of Social Net-

works are all suitable methods for further research in the work-environment arena. Two of the 

examples given in the paper are: studies in the differences between the efficiency of different 

labour organizations work-environment-policy-work and longitudinal studies about effects 

from changes in the conditions for the work-environment-policy-networks.  
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1. Utgångspunkterna 
 

 

Arbetsmiljöverket har ett intresse av vilken effekt myndighetens olika insatser (intervention) 

har. Det har visat sig svårt att fastställa direkta samband mellan interventionsinsatser och tyd-

liga effekter som t.ex. färre sjukskrivningar (Eriksson 2004). Verket har tre olika sätt att på-

verka arbetsmiljöarbetet: arbetsplatsinspektioner, framtagandet och spridandet av information 

och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna är ett bindande regelverk vars utgångs-

punkt finns i Arbetsmiljölagen. Jag hade tagit kontakt med Arbetsmiljöverket för att jag var 

intresserad av att göra mitt examensarbete om någon problemställning inom arbetslivsområ-

det. I mina samtal med Ove Eriksson och Joachim Schäfer på Arbetsmiljöverket blev en in-

tressant lucka i kunskapsfältet, om effekterna av Arbetsmiljöverkets intervention, tydlig. En 

fråga väcktes: Kan effekterna av föreskrifterna undersökas? Frågan är utgångspunkten till den 

studie som presenteras i den här uppsatsen.  

I Efterfrågan av information för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser (Swärdh 2007), 

förundersökning till den här studien, undersökte jag vilket behov olika slags arbetsplatser har 

av information om arbetsmiljöfrågor i allmänhet och om arbetsmiljöföreskrifterna i synnerhet. 

Studien visade på vissa mönster bland aktörerna på arbetsplatserna och deras kunskaper om 

föreskrifterna och tillämpandet av dem. Små arbetsplatser hade svårt att hinna ta in informa-

tion om nya föreskrifter och saknade ofta egen expertkunskap om hur de ska tillämpas. De 

arbetsplatser som tillhörde något större sammanhang t.ex. en koncernbildning hade ofta ex-

pertresurser i organisationen. Sambandet mellan en professionell resurs för arbetsmiljöfrå-

gorna och ett avancerat arbetsmiljöarbete inom organisationen verkade tydlig. Chefens eget 

intresse och kunnighet verkade vara en annan faktor som påverkade kunskapen om och intres-

set för arbetsmiljöarbete på en arbetsplats. Många av de arbetsmiljöansvariga beskrev sitt nät-

verk av informationskällor, både officiella kontakter t.ex. arbetsmiljöingenjör eller fackligt 

ombud, och inofficiella kontakterna som kollegor, kurskamrater och vänner. I frågan om före-

skrifterna efterlyste många av de tillfrågade praktiska råd och goda exempel på hur föreskrif-

terna kan tillämpas på just deras arbetsplats och det var för detta ändamål nätverken av kon-

takter oftast användes till. De som fanns i nätverket påverkade hur arbetsmiljöarbetet gick till 

på arbetsplatsen, genom att utbyta kunskap och erfarenheter på arbetsmiljöområdet, obero-

ende av vilken relation de hade till aktören på arbetsplatsen. 
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Policynätverk kan bestå av aktörer ur olika organisationer, hierarkiska nivåer och sam-

hällsområden. Det som kopplar nätverket samman är viljan att bidra till att lösa ett samhälle-

ligt problem och ett kollektivt agerande som resultat av den ambitionen (Sandström 2008 s. 1-

2). Annika Sandström har studerat hur policynätverk skapar ”nytta”. Sandströms forskning 

visar att policynätverkets form och karaktärsdrag påverkar huruvida den fungerar effektivt 

och skapar konkreta resultat, helt oberoende av vad innehållet i policyn är. Den analysmodell 

Sandström presenterar i sin doktorsavhandling Policy Networks: The relation between struc-

ture and performance (2008) är ett intressant verktyg för att studera om arbetsmiljöpolicynät-

verken på olika arbetsplatser implementerar föreskrifterna effektivt i arbetsmiljöarbetet. Efter-

som ett kriterium för ett effektivt fungerande policynätverk är att den åstadkommer konkreta 

resultat har en studie som använder sig av modellen goda möjligheter att närma sig svaret på 

frågan om föreskrifternas effekter kan undersökas. Sandströms modell för analys av policy-

nätverks effektivitet används i studien för att jämföra tre arbetsplatsers arbetsmiljöpolicynät-

verk. För en policyanalys av arbetsmiljöpolicynätverken används den sociala nätverksanaly-

sens (SNA) metoder och teoribildning.  

De tre fallen i studien är lokala arbetsmiljöpolicynätverk som utgår ifrån tre hotell i 

Norrbotten. Efter ytterligare diskussioner med Joachim Schäfer, för tillfället verksam med 

Arbetsmiljöverkets interna utvärderingar, och med förundersökningens erfarenheter i minnet 

valde jag att fokusera min undersökning till tjänstesektorn. För att göra undersökningens re-

sultat brett tillämpbara valde jag en typ av arbetsplats vars arbetsmiljö har samma förutsätt-

ningar oberoende av geografisk placering. De arbetsuppgifter vi i allmänhet förknippar med 

traditionell hotellverksamhet är arbete vid receptionen, administrativt arbete, städningen utgör 

en stor andel av arbetet, de flesta hotell har en frukostservering d.v.s. ett kök och en matsal 

och många hotell har också en egen restaurang. Så här ser hotellverksamhetens basfunktioner 

ut, inte bara i Sverige utan, i hela världen. 

 

1.1. Arbetsmiljöverket, lagar och föreskrifter 

För att kunna reglera arbetsmiljön finns det i Sverige en arbetsmiljölagstiftning som 

kompletteras med föreskrifter, (Internet 1) som reglerar arbetsmiljön med större precision 

med anledning av de specifika risker och omständigheter som finns t.ex. för olika arbetsupp-

gifter, inom olika branscher1och yrkesområden.  

                                                
1 Exempel på hur föreskrifter för olika branscher kan avvika från varandra finns på Arbetsmiljöverkets 
webbplats www.av.se där de olika ”branschpaketens” innehåll redovisas. 

http://www.av.se
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För att kunna kontrollera att Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160 (AML), arbetstidslag-

stiftningen och arbetsmiljöföreskrifter efterlevs på arbetsplatserna finns en statlig tillsynsverk-

samhet som är förlagd på Arbetsmiljöverket (AV). Utformningen av föreskrifter sker också 

genom Arbetsmiljöverkets försorg. Verkets tredje övergripande uppgift är att sprida informa-

tion och kunskap om arbetsmiljöfrågor (Internet 2 och SFS, 2007).  

Arbetsmiljöverket ska, enligt sitt uppdrag, följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet i Sverige, 

initiera revidering av regelverket och framtagning av ny kunskap när så behövs, samla data 

och sprida information för att skapa de bästa förutsättningarna för god arbetsmiljö på svenska 

arbetsplatser. En del av detta arbete ska utföras i samverkan med andra berörda myndigheter 

och organisationer (Internet 3). AV ska också ”…främja samverkan mellan arbetsgivare och 

arbetstagare på arbetsmiljöområdet.” (SFS 2007:913).  

Att koppla Arbetsmiljöverkets verksamhet, inspektion och föreskrifter, till en direkt 

kausal effekt av dessa åtgärder på arbetsplatser, t.ex. färre incidenter och olyckor eller lägre 

sjukfrånvaro, är mycket komplicerat. Enligt en översikt gjord av Ove Eriksson (2004) vid 

Arbetsmiljöverket finns inga Europeiska studier som kan ge kvalificerade svar på frågor om 

vilken konkret effekt statlig intervention på arbetsmiljöområdet har. Det finns för många aktö-

rer som är aktiva inom arenan och för många olika aspekter som påverkar arbetsmiljöutveck-

lingen på arbetsplatserna parallellt på en mängd olika sätt, för att det skulle vara möjligt att 

isolera en aktörs specifika åtgärd och dess effekter. Bristen på användbara undersöknings-

metoder har bromsat kunskapsinhämtningen på området (Ibid.).  

1.1.1. Arbetsmiljöföreskrifterna 
Arbetsmiljöverket och dess föregångare Arbetarskyddsstyrelsen har i ett antal omgångar ut-

fört utvärderingar av olika föreskrifter, dels hur föreskriften har spridits till användarna, om de 

blivit lästa och om man förstått innebörden i dem och dels om föreskrifterna fungerat som de 

var tänkt (Eriksson och Schäfer, 2006). Mia Wessleus (2005) vid Arbetsmiljöverket har sam-

manställt en rapport som kartlägger kunskap om arbetsmiljöarbetets ekonomiska lönsamhet. 

Rapporten är ett försök att ge ingående information om att implementeringen av Systematiskt 

arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (SAM) lönar sig. SAM är den arbetsmiljöföreskrift som berör 

varje arbetsplats och den stipulerar upprättandet av en arbetsmiljöpolicy och utvecklandet av 

en systematik och kontinuitet i arbetsmiljöarbetet. Framförallt konstaterar Wessleus i rappor-

ten att arbetsmiljöarbetets effekter kan skönjas först efter en längre tidsperiod och att arbetet 

behöver vara långsiktigt och konsekvent för att få någon effekt. Det krävs uppföljningar och 

utbildning som höjer ledningens och medarbetarnas medvetenhet om arbetsmiljön.  
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Arbetsmiljöverket efterlyser kunskap om föreskrifternas effekter, kunskap som verkar 

vara komplicerad att få fram. För att förstå komplikationen med de många aktörerna behövs 

en översiktlig bild av hur arbetsmiljöarbetet går till och vilka aktörer som finns på fältet.  

 

1.2. Organisering av arbetsmiljöarbetet 

Hur fungerar arbetsmiljöarenans arbete och kunskapsspridning? De fackliga organisationerna 

sprider branschspecifik information till sina medlemmar via webbsidor, tryckt material, ut-

bildningar för t.ex. skyddsombud och rådgivning. Exempelvis information om arbetsmiljö-

föreskrifter som berör den aktuella branschen sprids medan andra föreskrifter gallras bort. 

Branschorganisationer stöder arbetsgivarna på olika sätt i kunskapsinhämtning och svarar på 

specifika frågor. Företagshälsovården utgör en viktig tjänst och källa till information om er-

gonomi, hälsa, rehabilitering m.m. Fristående konsulter agerar på andra områden av arbets-

miljöarbetet. Större, koncernlika organisationer, har i regel arbetsmiljöexperter i den centrala 

organisationen som bevakar nyheter på området och förser arbetsplatsen med kunskap, meto-

der och stöd för arbetsmiljöarbetet. De stora organisationerna kan också ha interna 

kontrollsystem (Swärdh, 2007, Johnsson och Blomqvist, 2005, s.16).  

Det finns ytterligare aktörer som erbjuder tjänster i arbetsmiljösammanhang. Vissa av 

dem har uppmärksammats i förundersökningen, exempelvis Previa som är en privat organisa-

tion specialiserad på företagshälsovård med professionella medarbetare inom arbetsmiljö, 

eller Prevent, en samverkansorganisation mellan Svenskt näringsliv, Lo och PTK2. Andra 

exempel är Arbetsmiljöforum med en lång historia som drivande kraft i det Svenska arbets-

miljöarbetets historia och som bl.a. ger ut tidningen Du & Jobbet (Internet 4). Arbetsmiljö-

upplysningen är en webbplats med ett trettiotal organisationer från fack till forskningsinstitut 

bakom sig (Internet 5).  

Ovan nämnda aktörer är en del av den uppsättning organisationer som kan fungera som 

kunskapsförmedlare i arbetsmiljöfrågor för en enskild arbetsplats, både vad gäller regelsam-

lingar och tolkningen av regelverket men också praktiska förslag på hur olika aspekter av ar-

betet kan organiseras så att föreskrifternas intentioner efterlevs. På så sätt påverkar de hur 

arbetsmiljöarbetet i praktiken organiseras på enskilda arbetsplatser. 

 

                                                
2 Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en samverkansorganisation för 26 medlemsförbund som 
representerar ca 700 000 privatanställda tjänstemän. 
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Tabell 1:1 Typiska aktörer på arbetsmiljöarenan i Sverige med utgångspunkt i uppgifter från 
förundersökningen (Swärdh 2007) 

Arbetsplatsen Facket Branschen Övriga organisatio-
ner 

Arbetsmiljösamordnare Centralorganisation 
am-samordnare 

Branschorganisationens 
jurist 

Konsulter på am områ-
det 

Arbetsplatsens chef Fackförbundets 
centrala am expert  

Chefens kollegor Företagshälsovården 

Skyddsombudet Distriktsombud Skyddsombudets kol-
legor 

Prevent 

Arbetsledare Regionalt skydds-
ombud 

Am-samordnarens 
kollegor 

Arbetsmiljöforum 

 

1.2.1. Lokalt arbetsmiljöarbete 
AML3 utgår från en situation där arbetstagarsidan representeras av ett eller flera ombud för 

fackförbund som arbetsgivaren samverkar med i det aktiva arbetsmiljöarbetet. Varje arbets-

plats, med minst 5 arbetstagare, förväntas ha en eller flera skyddsombud valda av de fackligt 

anslutna medlemmarna på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen saknar skyddsombud kan ett regi-

onalt skyddsombud för samma fackförbund kontaktas i frågor kring arbetsmiljö och för exem-

pelvis skyddsronder förutsatt att någon på arbetsplatsen är medlem i facket. Det yttersta an-

svaret för en god arbetsmiljö ligger hos den högsta chefen på arbetsplatsen. 

Omkring arbetsmiljöarbetet skapas det för varje arbetsplats unika rutiner, beteende-

mönster och normer som dels grundar sig på dels vad som definieras som problem eller speci-

fikt arbetsmiljöproblem i samhället i stort och på den enskilda arbetsplatsen (Bostedt, 1991) 

och dels på en viss nivå av kunskap om och förståelse och efterföljelse av de formella reg-

lerna i förhållande till den praktiska situationen på arbetsplatsen (Swärdh, 2007).  

Göran Bostedt har i sin avhandling Politisk institutionalisering – organisering av lokalt 

arbetsmiljöarbete (1991) beskrivit organiseringen av arbetsmiljöarbetet ur ett institutionellt 

perspektiv. Han beskriver hur institutioner växer fram ur behovet att lösa arbetsmiljöproblem 

som sociala problem i samhället och hur de också tvingas till förändring, försvinner eller av-

skaffas när de inte längre kan tillgodose behovet med goda lösningar.  

                                                
3 Arbetsmiljölagen 3 kap 1a § ”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö.” ur 4 § ”Om arbetstagaren finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för 
liv eller hälsa, skall han snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud.” ur 6 kap 2 § ”Skydds-
ombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i för-
hållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.” Ur 4 § 
”Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud får erforderlig utbildning.” 
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Arbetsmiljöarbetets institutionalisering börjar med att man definierar vad som anses 

vara problemet som skall lösas, och det får sin utformning genom de aktörer som deltar i pro-

blemlösningsprocessen. På lokal nivå innebär det mycket konkret de individer som deltar i 

arbetsmiljöarbetet på enskilda arbetsplatser (Bostedt, 1991). På central nivå är det Riksdagen, 

och för tillfället Arbetsmiljöverket som formaliserar problemformuleringar i lagar, och före-

skrifter som sedan ska implementeras med hjälp av alla de ovan nämnda organisationerna och 

aktörerna.  

1.2.2. Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (SAM), som gäller 

alla arbetsplatser, ger riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet borde fungera på varje arbetsplats. 

Enligt SAM ska en arbetsplats ha en medveten strategi och systematik för arbetet med ar-

betsmiljöfrågor. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig, uppgifterna runt arbetsmiljöarbetet 

uppdelat på ett antal lämpliga medarbetare. Rutiner och normer som alla berörda behärskar 

och tillämpar, bör vara införda, och ett ständigt pågående förbättringsarbete genom dialog 

mellan arbetsgivare, ledning och medarbetare en självklarhet som vävs in i arbetets vardag. 

När arbetsplatsen har tio eller fler anställda ska arbetsmiljöpolicyn, fördelningen av ansvar för 

arbetsmiljöarbetet och dokumentation av årlig uppföljning av SAM-arbetet vara skriftligt do-

kumenterad. I 7 § anges att arbetsgivaren har ansvar för att de anställda har tillräckliga kun-

skaper på arbetsmiljöområdet. I föreskriftens sista paragraf står att ”När kompetensen inom 

den egna verksamheten inte räcker/…/skall arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller mot-

svarande sakkunnig hjälp utifrån.” 

SAM utgör en intressant föreskrift för att den gäller alla arbetsplatser och en jämförelse 

av implementeringen mellan olika branscher är möjlig. SAM är också den föreskrift som ef-

fektivt implementerad utgör grunden för ett självkorrigerande arbetsmiljöarbete för arbetsplat-

sen. En kortfattad definition av den önskade effekten av implementeringen av SAM: Ett väl-

fungerande kontinuerligt arbetsmiljöarbete som följer gällande regelverk och är anpassat för 

verksamhetens behov. Om ett lokalt arbetsmiljöpolicynätverk implementerar SAM på ett ef-

fektivt sätt ska det konkreta resultatet kunna beskrivas enligt definitionen ovan. 

 

1.3. Studiens syfte  

Utgångspunkten för studien är frågan: Kan effekterna av arbetsmiljöverkets föreskrifter un-

dersökas? Ett grundläggande antagande i studien är att ett effektivt implementerande av en 

föreskrift skapar effekt. Den förväntade effekten av ett effektivt implementerande av före-



 

7 
 

skriften SAM definieras som: Ett välfungerande kontinuerligt arbetsmiljöarbete som följer 

gällande regelverk och är anpassat för verksamhetens behov. Studien har både ett beskri-

vande och ett metodologiskt syfte. 

Syftet med undersökningen är: 

• att studera hur effektivt Arbetsmiljöverkets föreskrifter implementeras i det praktiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.  

• att identifiera och pröva en lämplig metod för att studera detta  

Frågeställningar som är aktuella för att nå syftet: 

• Hur ser den struktur ut som implementerar föreskriften? 

• Vad gör implementeringen effektiv? 

• Hur mäts implementeringens effektivitet?  
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2. Metod 
 

 

Som metod används fallstudien. Eftersom en undersökningsdesign med bara ett fall är sårbar 

och det finns analytiska fördelar med att jämföra flera fall har en jämförande fallstudie med 

tre fall skapats (Yin 2007 s.76). Tre fall kan dels anses vara det minsta antal fall som ger jäm-

förbarhet som inte kan ses som orsakat av slumpen och dels det största antal fall som en 

undersökning med den tids och resursram som finns tillgänglig kan hantera. Varje fall måste 

ses som en egen studie och förutom att hypotes och teori måste prövas på varje fall för sig ska 

också det samlade resultatet, i det här fallet en jämförelse av de tre fallens resultat, redovisas 

(Ibid. s. 71-73).  

Fallstudier kan jämföras med experiment och flerfallsstudier med multipla experiment. 

För experiment gäller att man följer en replikationslogik i designen, det innebär att eventuella 

oväntade svar kan följas upp med ytterligare experiment. För att förklara det oväntade resul-

tatet kan eventuellt någon aspekt i experimentet, under kontrollerade former, ändras på. För 

fallstudier gäller antingen att fallen väljs ut för att de förmodas ge liknande resultat, vilket 

kallas för direkt- eller bokstavlig replikation eller så väljs fallen för att de antas ge olikartade 

resultat men av förutsägbara anledningar. En sådan logik kallas för teoretisk replikation (Ibid. 

s.67-69). I den här studien gäller logiken för direkt replikation. 

För fallstudier är stratgin med teoretiska hypoteser enligt Yin den mest tillförlitliga 

metoden. Teoretiska hypoteser som ställs samman från det teoretiska material som utvecklats 

ur tidigare studier styr t.ex. valet av den litteratur som studeras i förberedelsen. Nya hypoteser 

eller förslag kan bildas och ändras av nya data som framkommer. Hypoteserna styr vilka data 

är intressant i analysen. Det blir också enklare att hitta de alternativa förklaringar som behöver 

formuleras när det finns hypoteser som styr studiens inriktning. ”Teoretiska hypoteser om 

kausala relationer – svar på frågor om hur och varför – kan vara mycket nyttiga när det gäller 

att styra analysen i fallstudien.” (Ibid. s. 140-141). I den här studien utnyttjades möjligheten 

att formulera ett förväntat utfall för resultaten från undersökningen som kan jämföras med det 

verkliga utfallet. I studien användes en prövad teoretisk modell om kausalt samband som an-

vändes i analysprocessen. 

Arbetsmiljön på tre arbetsplatser står i fokus för denna jämförande fallstudie. Arbets-

platserna hör alla till samma bransch och påverkas därför av samma branschorganisation och 

fackliga organisationer. De finns inom ett begränsat geografiskt område och har därför lik-
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nande yttre förhållanden och inspekteras av samma arbetsmiljöinspektörer. Arbetsplatserna 

lyder under samma regelverk. Allt detta för att kunna använda most similar systems design, en 

undersökningsdesign för jämförande studier som Thomas Denk beskriver (Denk 2002 s.42).  

För att kunna analysera de tre fallen på ett grundligt och jämförbart sätt användes den 

sociala nätverksanalysens metoder. Denna samling metoder kvantifierar det empiriska materi-

alet. Samtidigt säger resultatet föga om inte den kvantifierade datan åtföljs av kvalitativt ma-

terial som ger den sociala nätverksanalysens resultat innehåll.  

 

2.1. Social nätverksanalys 

I den sociala nätverksanalysen (SNA) är man intresserad av relationen mellan olika aktörer i 

första hand jämfört med t.ex. de flesta statistiska metoder där aktörernas egenskaper står i 

fokus. (Wasserman & Faust 1994 s. 8) Nätverkanalysen blottlägger bl.a. nätverkets storlek, 

form och täthet. Nätverken avbildas i en graf, sociogram, som består av noder eller punkter, 

som representerar aktörerna, och länkar, streck som binder noderna samman, d.v.s. relatio-

nerna mellan aktörerna. En relation kan vara dikotom d.v.s. existera eller inte existera, eller 

den kan vara riktad, enkelriktad eller ömsesidig vilket avbildas med pilar i riktning mot vem 

en aktör angett sig ha en viss relation till (Borell & Johansson 1996 s. 16ff).  

Analysmetoderna för SNA och teorierna bakom dem har utvecklats parallellt i konstant 

samverken mellan bl.a. sociologer, antropologer, socialpsykologer, matematiker och statisti-

ker. På så sätt finns i dag många matematiska analysmetoder för att bearbeta SNA data 

(Wasserman & Faust 1994 s. 5). För den här studien har mjukvaran UCINET 6 (Borgatti, 

S.P., M.G. Everett, och L.C. Freeman, 1999) använts för bearbetningen av data. Visualise-

ringen av nätverken har skapats med programmet Net Draw som följer med UCINET 6 mjuk-

varan. 

För studien är några av begreppen inom SNA centrala. Nätverkets täthet (density), dess 

centralitet och existensen av strukturella hål i nätverket. Här följer en introduktion till dessa 

fenomen och därefter en beskrivning av hur den använda metoden utnyttjar dessa begrepp för 

analysen. 

Densitetsbegreppet eller nätverkets täthet innebär att ett tätt nätverk har många relatio-

ner mellan aktörerna medan ett glest nätverk har färre relationer. Information och andra resur-

ser flödar fortare i ett tätt nätverk. Man antar också att det finns en högre grad av socialt ka-

pital i ett tätare nätverk än i ett glesare (Hanneman kap. 7 s. 6-7).  
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 En av de viktigaste fenomen som studeras i SNA är ett nätverks centralitet, begreppet 

associeras i samband med den här studien till nätverkets hierarki vilken består av spridningen 

av olika grader av centralitet bland nätverkets noder. En hög grad av hierarki, d.v.s. stor skill-

nad mellan graderna av centralitet bland noderna, kan indikera hög grad av integration genom 

att det finns en stark central koordinerande kraft i nätverket. Hög integration av ett nätverk i 

sin tur innebär att noderna är i tätt kopplade till varandra vilket möjliggör en hög grad av akti-

vitet i nätverket (Sandström 2008 s.65-68).  

Den mest centrala positionen som är möjlig att uppnå i ett nätverk är i mitten av ett 

”stjärnformat” nätverk som består av en nod varifrån länkar utstrålar till noder som inte har 

några andra länkar än till den centrala och de relationer denna centrala aktör förmedlar. 

 
Figur 2:1 Ett stjärnformat nätverk (Sandström 2008 s.66)  

 

Den centrala aktörens förmedlande mellanliggande position (betweenness) ger den in-

flytande och makt i nätverket. Om relationen i nätverket förmedlar t.ex. information kan 

denna förmedlande aktör hålla tillbaka information från andra, filtrera informationen från 

onödigt material för att göra den mera tillgänglig eller tvärtom stoppa sådan information som 

kunde ge andra konkurrensfördelar framför denna s.k. gatekeeper. Aktören i den centrala po-

sitionen är också alltid den som får ny information först och kan på så sätt skapa sig fördelar. 

Närhet (closeness) är en annan orsak till varför den centrala aktören har makt, den är närmast 

fler andra aktörer än någon annan i det stjärnformade nätverket. De kan på olika sätt byta, i 

det här fallet information, direkt från källan, snabbt och utan uttunnig eller förvrängning av 

informationens innehåll (Hanneman kap. 10 s.1-3) .  

Relationerna i den aktuella studien är riktade vilket gör det intressant att ta del av en 

aktörs inåtriktade eller utåtriktade centralitet. En aktör som får många nomineringar från 

andra anses ha en framstående ställning eller vara en viktig aktör i sammanhanget medan en 

aktör som skickar ut många relationer anses kunna påverka många. Naturligtvis påverkas ak-

törens makt och inflytande i ett nätverk av vilka positioner de övriga aktörer, som denna på-
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verkar eller har kontakt med, i sin tur har i nätverket. Det centralitetsmått som används i den 

här studien är dels graden av centralitet (degree), dels enskilda aktörers mellanliggande posi-

tion. Graden av centralitet går ut på att beräkna nätverket i sin helhet i relation till det stjärn-

formade nätverket som är 100 procent centralt och också det mest hierarkiska nätverk som 

existerar. Så om ett nätverk har hälften så mycket ojämlikhet eller heterogenitet i maktrelatio-

nerna mellan noderna, jämfört med det stjärnformade nätverket, har den graden 50 procent 

centralitet (Ibid. s.1-5). 

Man kan upptäcka s.k. strukturella tomrum/strukturella hål, platser i nätverket där inga 

relationer mellan aktörer existerar eller där en ensam brygga sträcker sig över tomrummet och 

förbinder olika delar av nätverket (Borell & Johansson 1996 s. 23). En sådan brygga har för-

delar som den mellanliggande positionen ger den. I avsnittet om den teoretiska bakgrunden i 

studien redovisas begreppet strukturella hål med större precision.  

 

2.2. Källkritik 

Vid en källkritisk granskning av det empiriska materialet kan konstateras att det reflekterar en 

ögonblicksbild av policynätverken. Hur de uppstått och förändrats och huruvida nätverken 

exempelvis medvetet eller omedvetet förbättrat sin effektivitet eller prestationsförmåga förblir 

okänt. Det är inte heller de enskilda fallen som är i fokus utan prövningen om en metod kan 

öppna nya möjligheter för att studera effekter av en viss slags intervention. I det här avsnittet 

redovisas för några brister i materialinsamlingen. 

En av fallen (fall ett) avviker på så sätt från de två andra att hotellets restaurang inte in-

går i hotellorganisationen utan sköts av en självständig entreprenör i hotellbyggnaden. Konse-

kvensen för studien blir att det naturligtvis finns färre arbetsledande positioner och färre an-

ställda i jämförelse med ett hotell i motsvarande storlek som har en egen restaurang. 

Undersökningen har hög svarsfrekvens på nätverksenkäterna. Tre av de 35 intervjuade 

aktörerna returnerade inte nätverksenkäten. En av dessa är en central aktör i sitt nätverk (fall 

två). De arbetsmiljökontakter som aktören angett i den tidigare intervjun har därför inklude-

rats i nätverket. Några avvägningar av vem som ingår i nätverket och vem som inte gör det 

har varit komplicerade och avgränsningen hade kunnat göras annorlunda i några fall både vad 

beträffar aktörer som kunde ha inkluderats och med sådana som kunde ha exkluderats. Krite-

rierna för vilka relationer explicit ingår i ett arbetsmiljöpolicynätverk behöver vara flexibla 

och när det varit möjligt har relationens art kunnat fastställas genom intervju med båda par-
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terna. Totalt intervjuades 39 personer varav 35 räknades in som aktörer i nätverken fyra no-

minerade aktörer kunde inte nås under tiden för insamling av det empiriska materialet. 

Kvaliteten på intervjusituationerna har varierat stort dels beroende på arbetsplatsen och 

dess kultur och tillgängliga utrymmen där intervjun kunnat ske ostört, dels beroende på huru-

dan tidspress den intervjuade haft. I en pressad situation kan den intervjuade eller intervjuaren 

t.ex. medvetet eller omedvetet ha låtit bli att ställa en förtydligande fråga för att spara tid. På 

så sätt kan missförstånd ha uppstått och svaren blivit mindre rättvisande. När en intervju har 

skett i en lokal med många externa störningsmoment kan både den intervjuades och intervjua-

rens tankeström ha blivit störd och svaren kan på så sätt ha blivit mindre kompletta än vad 

som kunde ha varit fallet i en lugnare intervjusituation. Medvetenheten om att andra kan 

lyssna av konversationen kan också ha påverkat hur en intervjuad formulerat sig. 

Enkätsvaren ger i vissa fall signaler om missförstånd vilket torde vara oundvikligt trots 

försök till lagom ingående men kortfattad information i samband med enkäten4. Också det 

skriftliga materialet som samlats är skiftande och svår att jämföra men ger ett bra komplement 

till bilden av arbetsmiljöarbetet som helhet och existensen av de dokument som formellt ska 

finnas på dessa arbetsplatser. 

Det kan anses problematiskt att ledningen i alla tre fall föreslagit de flesta aktörer. Varje 

intervjuad person har i sin tur haft möjligheten att nominera andra till nätverket. Ledningens 

förslag på aktörer bland de anställda har i alla tre fallen verkat sammanfalla relativt väl med 

de individer som de andra intervjuade nominerat. Förutom de i samband med intervjuerna 

nominerade aktörerna har flera namn kunnat läggas till i enkäten. 

 

2.4. Forskningsetik 

Genom undersökningsprocessen har de forskningsetiska principerna tillämpats så som de be-

skrivs av Vetenskapsrådet (1990). Det forskningsetiska informationskravet har uppfyllts ge-

nom att informanterna fått muntlig information om undersökningens karaktär, vilken roll de 

lämnade uppgifterna spelar i helheten och var eller hur de kan få del av den färdiga uppsatsen. 

Information har givits i samband med intervjutillfället. Alla medverkande har haft tillgång till 

kontaktuppgifter till intervjuaren för eventuella frågor om undersökningen. Medverkan har 

varit frivilligt för deltagande organisationer och individer. Härmed anser jag att samtyckeskra-

vet är uppfyllt. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet efterlevs genom att alla person-

uppgifter är konfidentiella, inga namn eller andra uppgifter på informanter ges vidare och 

                                                
4 se Appendix C och D 
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intervjumaterialet återges på ett sådant sätt att läsaren inte kan identifiera enskilda personer ur 

texten. Inte heller de organisationer som medverkar eller nämns i intervjuerna är namngivna 

utan istället beskrivs deras funktion.  

Specifikt för social nätverksanalys: De speciella etiska problemen vid en social nät-

verksanalys inom organisationer är enligt Borgatti och Molina (2005) relationen till organisa-

tionens ledning, om undersökningen blottlägger exempelvis medarbetare som fungerar dåligt i 

den sociala situationen på arbetsplatsen. En Social nätverksanalys kan ge en arbetsplats led-

ning en hel del information om vilka medarbetare som är mer eller mindre värdefulla och har 

nyckelpositioner i ett nätverk. Enligt min uppfattning kan den känsligaste informationen i den 

aktuella undersökningen vara de enskilda medarbetarnas medlemskap eller kontakter med ett 

fackförbund. I Sverige är fackligt engagemang ett mycket etablerat och accepterat fenomen 

till skillnad från exempelvis U.S.A. var Borgatti och Molina är verksamma. 
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3. Teoretisk ram 
 

 

Hjern och Porter (1997) menar att de aktörer som deltar i implementeringen av ett offentligt 

program bildar en implementeringsstruktur. En sådan följer sin egen programlogik för hur 

implementeringen utförs och vilka aktörer som deltar i den och sköter om olika delar av im-

plementeringen. De anser att ett vanligt misstag i t.ex. utvärderingssammanhang är att enheten 

för utvärderingen väljs efter en organisationslogik d.v.s. enligt antagandet att implemente-

ringen utförs inom eller av en specifik organisation. I Hjerns och Porters erfarenhet är det 

sällsynt att detta sker i verkligheten, det krävs alltid flera olika aktörer för att man ska lyckas 

med en så stor och komplex uppgift som en programimplementering.  

Sannerstedt talar om arbetsmiljöpolitiken som en del av en ”tillämparorganisation” med 

korporativ struktur. Han nämner behovet av att skapa nätverk för t.ex. facklig input som kan 

bestå av bl.a. förhandlingsrelationer (Sannerstedt 2001, s. 41). I det praktiska arbetsmiljöar-

betet existerar ofta också ett nätverk av kontakter, en blandning av officiella och inofficiella 

kontakter, som bidrar till informationsförmedling och kunskapsuppbyggande i arbetsmiljöfrå-

gor och fungerar som råd- och stödgivare för olika delområden i arbetet (Swärdh, 2007). Det 

korporativa arvet syns tydligt i hur arbetsmiljöarenan är uppbyggd i Sverige.  

Aktörerna på arbetsmiljöarenan kan i praktiken anses ingå i lokala implementerings-

strukturer med nätverksform. För att kunna illustrera detta har de prydligt uppräknade typiska 

aktörerna från figur 1 fått mer verklighetsnära relationer till varandra i figur 3:1. Det är lätt att 

se karaktären av nätverk i aktörernas relationer. Alla dessa aktörer kan ha någon form av 

kontakt med Arbetsmiljöverket genom dess hemsida, publikationer, inspektörer eller t.ex. 

experter (Swärdh, 2007).  

Man kan anta att ju bättre etablerade rutiner och formaliserat sätt att arbeta med arbets-

miljöfrågorna som existerar på arbetsplatsen, i desto högre grad är arbetet institutionaliserat 

på arbetsplatsen på det sätt Bostedt (1991) talar om institutionaliseringsprocessen. Därmed är 

också aktörerna och relationerna i nätverket stabila och mindre beroende av en viss individs 

personliga engagemang. Mera avgörande blir i stället att en viss formaliserad funktion, vars 

uppgift ingår i implementeringsprocessen, existerar och är bemannad med en kompetent indi-

vid. 
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Figur 3:1. Relationer mellan typiska aktörer på arbetsmiljöarenan illustrerat som ett fiktivt 

nätverk med am-aktörerna från figur 1 med relationer typiska för dessa aktörer. En-
ligt kolumner: Arbetsplatsen – ovaler, Facket – rektanglar, Branschen – trianglar 
och övriga organisationer – udda former. 

 
Om vi exempelvis skulle avlägsna arbetsmiljösamordnarens funktion från nätverket i figur 3:1 

försvinner de relationer och kontakter som är typiska för den funktionen från den fiktiva ar-

betsplatsen. Dessutom skulle funktionens kompetens och för ändamålet avsatta arbetstid sak-

nas i am-arbetet. Om arbetsplatsen istället saknar skyddsombud försvinner förmodligen kon-

takterna till det fackliga nätverket och därmed den kunskap och information som flödar in 

från den till det lokala nätverket. Därför är det logiskt att anta att nätverkets form, vilka aktö-

rer som ingår, och t.ex. dess storlek påverkar hur effektiv implementeringen är. 
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Douglas C. North beskriver vad en institution är: ”Institutionerna är detsamma som 

spelreglerna i ett samhälle eller, mer formellt uttryckt, de restriktioner som människor sätter 

upp för att ange formerna för mänsklig samverkan.” (North, 1993, s.16) Vidare förklarar han 

varför vi skapar institutioner ”Institutionerna minskar osäkerheten genom att ge struktur åt 

vardagslivet. De utgör en vägledning för samspelet människor emellan så att vi vet (eller lätt 

kan lära oss) hur vi ska bära oss åt när vi vill hälsa på våra vänner på gatan, köra bil, köpa 

apelsiner, låna pengar…” (Ibid., s.17). Om hur institutioner blir till skriver North att de kan 

skapas medvetet, exemplet han använder är Förenta Staternas konstitution, ”…men de kan 

också helt enkelt utvecklas efter hand i likhet med sedvanerätten.” (Ibid.). Det är den senare 

typen av informell institutionsskapande process som är intressant för den här studien. Efter-

som det är så som arbetsmiljöarbetet i praktiken går till. Det påverkas av olika personer på 

olika sätt, också genom någon informell relation till arbetsplatsen. Därför kan denna process 

ge oss kunskap om implementeringen av föreskriften SAM. En institution är alltså ett norm-

system som sätter gränser för den individuella människans beteende i ett sammanhang. Elinor 

Ostrom definierar den informella institutionen som de informella och formella regler, de nor-

mer och strategier som individer använder i ett gemensamt återkommande sammanhang. Med 

strategier menar hon de strategier som återkommer och uppstår i en institutionaliserad sam-

verkan med vissa förutsättningar (Ostrom 1999 s.37). Institutionell teori studerar olika 

aspekter av institutioner, institutionalisering och institutionsskapande. 

Det logiska angreppssättet för den här studien är ett så kallat ”bottom-upp” perspektiv. 

Då undersökningen fokuseras på hur ”tillämparna handlar”, som Anders Sannerstedt (2001 s. 

25) formulerat det, inte ”beslutsfattarnas avsikter” vilket hade aktualiserat en ”top-down” stu-

die. Beslutsfattarnas avsikter är redan formulerade i regelverket. Enligt Carlsson (2000a) är 

bästa sättet att fånga upp vad som verkligen sker inom ett policyområde att först formulera ett 

policyproblem och sedan kartlägga de aktörer och de åtgärder som kommit till för att lösa 

problemet, så kallade ”problemlösningsstrukturer”. På så sätt får man en bild av den verkliga 

policyn (Carlsson 2000b). Policyproblemet i det här fallet kan formuleras som: Hur imple-

menteras arbetsmiljöverkets föreskrifter på ett effektivt sätt? 

Carlsson anser också att den klassiska skolboksmodellen för policyanalys (stages heu-

ristic), där varje policyfas anses följa varandra i prydlig ordning kan användas som en analy-

tisk modell för jämförelser men att modellen har föga med verklighetens policyprocesser att 

göra (Ibid.). De såkallade top-down-angreppssätten är, enligt Sabatier, bättre utvecklade ur en 

teoretisk synvinkel och kan bl.a. ge bättre förutsägelser för hur ett programs utfall kan bli i 

framtiden. Däremot är bottom-up-angreppssätt bättre lämpade för situationer där flera aktörer 
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samverkar och bidrar med sina egna strategier för att lösa policyproblemet och när intresset 

riktas mot hur olika lokala implementeringsstrukturer ser ut, eller för att till exempel jämföra 

olika lokala lösningar (Sabatier, 1986). Det senare bekräftar bottom-up-perspektivets lämp-

lighet i det aktuella fallet. En top-down-metod skulle förmodligen missa viktiga aktörer som 

påverkar arbetsmiljöpolicyn på lokal nivå men saknar en logisk koppling till arbetsplatsen sett 

ur ett hierarkiskt uppifrån-perspektiv när kartläggningen söker främst de formella aktörerna 

med officiella kopplingar till varandra. 

 

3.1. Policynätverk  
Inom ämnet policystudier har policynätverksanalysen skapats som en motvikt till den tradi-

tionella skolboksmodellen för policyanalys. Under 1980-talet debatterades bland annat riktig-

heten i de olika angreppssätten top-down (den s.k. skolboksmodellen hör hit) och bottom-up 

och olika alternativa tankar om policyanalys började introduceras. Flera av dessa, bl.a. Benny 

Hjerns implementationsstrukturer kretsade kring liknande tankar om strukturer som påverkar 

policyprocessen i dess olika skeden och har bidragit till utvecklingen av teorierna kring hur 

policynätverk fungerar (Carlsson 2000b). 
Policynätverk kan ses som organiserat kollektivt handlande som existerar för att lösa 

specifika samhällsproblem. De enskilda aktörerna, alltid individer, i nätverket kan t.ex. sakna 

resurser för att på egen hand, eller i sin enskilda organisation, åstadkomma det som behöver 

göras och ingår i nätverket för att få tillgång till resurser genom andra aktörer i nätverket 

(Carlsson 2000b; Sandström 2008 s.31). Som resurser kan exempelvis räknas information, 

ekonomiska resurser, kontakter eller kunskap.  
Policynätverk är ett analytiskt begrepp, det krävs en empirisk undersökning för att kart-

lägga nätverket. Det är alltså i regel inte ett nätverk som medlemmarna själva nödvändigtvis 

uppfattar sig som en del av. En aktör kan ingå i flera policynätverk beroende på vilket policy-

problem som undersöks och vilken forskningsfråga som ställs (Ibid. s.19; Bogason s.124). 

Annica Sandströms definition ”…policy networks can be perceived as the sum of the organ-

izing activities searching for and representing institutional arrangements of problem solving.” 

(Sandström 2008 s. 18) anger att policynätverket fungerar som ett ”institutionellt arrange-

mang” specifikt uppkommen för att lösa något eller utryckt på ett alternativt sätt ”för att skapa 

en viss effekt”. Policynätverket är mer än summan av de individer som ingår i den. Relatio-

nerna och det sätt på vilket relationerna är organiserade mellan aktörerna tillför något mer i 

nätverket. Policynätverk har fått sitt namn för att den både skapar policy och implementerar 
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policy, policynätverket är med hela vägen i policyprocessen, i policynätverket ingår alla som 

kan påverka policyn i något skede av policyprocessen.  

Annica Sandström har i sin avhandling kunnat visa att policynätverkens form påverkar 

nätverkets prestationsförmåga och effektivitet. De tre hypoteser hon utgår ifrån är komprime-

rat den teoretiska grund som den aktuella studiens metod baserar sig på: 
H1. The network structure matters for policy making within policy networks 
and affects performance, in terms of their efficiency and effectiveness. 
 
More specifically, 
 
H2. Two central network qualities - namely, network closure and network 
heterogeneity - have an effect on performance in terms of their efficiency and 
effectiveness. Although heterogeneous networks are rich in resources, network 
closure is critical for the use of the resources obtained. 
 
Consequently, 
 
H3. A high performing policy network is a heterogeneous network with a high 
level of network closure. This is empirically indicated by a network structure 
that is dense and centralized and contains a diversified set of actors involved 
in cross-boundary interactions. Variations in performance might be related to 
varieties in these network qualities. (Sandström 2008 s.170-171) 

 

Sandströms slutsats att ett policynätverk som fungerar effektivt och har en förmåga att åstad-

komma något konkret d.v.s. har prestationsförmåga utmärks av att de dels är ”täta” på ett 

specifikt sätt dvs. det lokala nätverket har många kopplingar mellan de olika aktörerna medan 

det globala nätverket, som det lokala nätverket är inbäddat i, sträcker sig över såkallade 

strukturella hål för att skapa kopplingar till resurser som inte finns i den lokala delen av nät-

verket.  

Hur kommer det sig att just dessa egenskaper i ett nätverk får en sådan effekt? 

Sandström har i sin forskning kommit fram till att ett tätt nätverk där alla känner alla har lät-

tare att organisara kollektivt agerande. Det finns i regel mer tillit och vad man kallar socialt 

kapital i ett tätt nätverk. Då blir det enklare att komma överens, göra kompromisser och hitta 

lösningar på problem. Förekomsten av strukturella hål mäts genom att se hur heterogent ett 

nätverk är d.v.s. finns det många olika slags aktörer och finns det kopplingar mellan de olika 

lägren. När ett nätverk sträcker sig ut till andra delar av det globala nätverket kan den lättare 

mobilisera sådana resurer den behöver för att göra verklighet av de planer och beslut som nät-

verket genererat. Ett alltför homogent nätverk kan med tiden stagnera d.v.s. dess prestations-

förmåga sjunker, i brist på nya aktörer och resurser (Sandström 2008 s. 173-175). 

Ronald S. Burt säger att aktörer som är placerade på strategiska positioner i ett nätverk, 
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som såkallade gatekeepers vid ett strukturellt hål, med möjligheten att styra informationsflö-

det som strömmar genom denna position har möjligheten att agera som entreprenörer ”…a 

person who adds value by brokering the connection between others” (Burt 2001 s.36). Vinsten 

för nätverket är att när en entreprenör identifierar vinsten, i att förmedla kontakter och infor-

mation, för egen del går processen snabbare och effektivare än genom exempelvis stora orga-

nisationer eller offentlighetens byråkrati (Ibid. s.36-37). Aktörer med fler kontakter som över-

bryggar strukturella hål har högre socialt kapital (Ibid s. 35). I annan litteratur om t.ex. 

innovationsspridning genom nätverk (Valente 1996) skulle en aktör i en sådan position kallas 

för opinionsledare på grund av möjligheten att snappa upp strategisk ny information före 

andra och sedan sprida den själv till utvalda i sitt nätverk.  

Socialt kapital är enligt Burt en metafor ”..in which social structure is a kind of capital 

that can create for certain individuals of groups a competitive advantage in pursuing their 

ends. Better connected people enjoy higher returns.” (Burt 2001 s. 31-32). Täta nätverk där 

alla aktörer har en relation till varandra skapar tillit, gemensamma normer och ett sanktions-

system som garanterar att medlemmarna i nätverket håller sig till de gemensamma reglerna. 

En aktör i ett ”slutet” eller tätt nätverk kan räkna med pålitligare informationskällor och vet 

att hon/han inte blir lurad. Om någon bryter gruppens normer genom att bete sig opålitligt mot 

en gruppmedlem kan detta förstöra aktörens ”rykte” som pålitlig aktör (Ibid. s. 37-38). 

3.1.1. Arbetsmiljöpolicynätverk 
I den här studien behandlas den struktur som implementerar arbetsmiljöföreskrifterna som 

arbetsmiljöpolicynätverk. Vidare anses att ett globalt arbetsmiljöpolicynätverk existerar på 

nationell nivå och innefattar, förutom Arbetsmiljöverket, bland annat de organisationer som 

framkommit i förundersökningen (se bl.a. tabell 1:1 och figur 3:1). Ett lokalt arbetsmiljöpoli-

cynätverk har sin bas på en enskild arbetsplats och består av de aktörer som deltar i och på-

verkar arbetsplatsens praktiska arbetsmiljöarbete. Den kan ha kopplingar till aktörer utanför 

arbetsplatsen både inom den egna organisationen, som exempelvis i stora organisationer med 

koncernstruktur, och till organisationsexterna aktörer (Swärdh 2007).  

Enligt Sandströms teoretiska modell om policynätverket som är både effektivt och har 

prestationsförmåga förväntas de mest effektivt fungerande lokala arbetsmiljöpolicynätverken 

ha nätverk som sträcker sig ut som bryggor över strukturella hål, som skiljer det lokala nät-

verket från det globala nätverket, och kopplar dessa samman. I fallet med arbetsmiljöpolicy-

nätverken är de resurser som skall mobiliseras i nätverket främst kunskap och information.  
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Det förväntade utfallet för studien är: att när ett arbetsmiljöpolicynätverk fungerar ef-

fektivt och har hög prestationsförmåga, implementeras föreskriften SAM på ett ändamålsen-

ligt sätt i samverkan med alla parter enligt gällande regelverk. Det ger som effekt en välfun-

gerande praktiskt tillämpad systematisk arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Det praktiskt 

tillämpade arbetsmiljöarbetet kan med ett begrepp kallas för arbetsmiljöpolicy. 
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4. Operationalisering 
 

 

I det här kapitlet redogörs för studiens design och principerna bakom analysen, hur ett policy-

nätverks effektivitet och prestationsförmåga kan mätas. 

I sin avhandling presenterar Annica Sandström de fyra idealtyper av nätverkssamman-

sättning som hon utvecklat för att underlätta analys av nätverksegenskaper som ger olika 

kombinationer av förväntad effektivitet – prestationsförmåga. För att kunna förstå begreppen i 

figur 3 på ett korrekt sätt följer ett citat ”Whereas efficiency refers to the internal processes of 

the interactions and the ability to achieve collective action, effectiveness refers to the quality 

of what is achieved.” (Sandström 2008 s. 171). Det vill säga figurens y-axel avbildar presta-

tionsförmåga (effectiveness) att något faktiskt blir gjort och att det ger effekt. Figurens x-axel 

avbildar graden av effektivitet (efficiency) hur snabbt, resurssnålt och välkoordinerat något 

utförs. 

 

 
Figur 4:1 Hur policynätverkets struktur och organisation påverkar dess prestationsförmåga 

och effektivitet. Ur Sandström (2008, s. 172) 
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Sandström har studerat flera olika slags fall och kommit fram till att sambandet mellan 

ett policynätverks grad av integration, som påverkar dess förmåga att prioritera och därmed 

dess effektivitet, är oberoende av policyinnehållet. Med integration avses hur kopplade alla 

aktörerna i ett nätverk är sinsemellan. Sambandet mellan graden av Nätverkets heterogenitet, 

indikationen för bryggor över strukturella hål, och förmåga att uppbåda resurser för att skapa 

konkreta resultat i policyprocessen d.v.s. prestationsförmåga, är likaså oberoende av innehål-

let i nätverket (Sandström, 2008 s. 176). I fallet med arbetsmiljöpolicynätverk kan de resurser 

som efterfrågas i nätverket anses bestå av uppdaterad information och ny kunskap medan ka-

paciteten att utnyttja resurserna effektivt består förmodligen av att det finns en fungerande 

kommunikation och ledning på arbetsplatsen. 

Sandströms idealtyper ger studien ett konkret verktyg för den sista jämförande fasen av 

analysen. De tre arbetsmiljöpolicynätverken jämförs med idealtyperna och placeras i dia-

grammet med x-axeln som består av skalan från låg effektivitet till hög effektivitet och y-

axeln som består av skalan låg prestationsförmåga till högprestationsförmåga. Idealtyper är 

renodlade modeller som inte nödvändigtvis förekommer i verkligheten. I den här studien jäm-

förs resultaten från den sociala nätverksanalysen med idealtyperna i figur 4:1 och med hjälp 

av dessa placeras nätverken i skalan prestationsförmåga – effektivitet. På så sätt blir respek-

tive nätverks teoretiska förmåga till att effektivt implementera föreskriften SAM åskådlig-

gjord. 

 

4.1. Att mäta prestationsförmåga och effektivitet 

I det här avsnittet redogörs för hur prestationsförmåga och effektivitet kan mätas med hjälp av 

social nätverksanalys. Effektiviteten i ett policynätverk skapas enligt Sandström av ett välin-

tegrerat lokalt nätverk.  

Indikationer för integration är:  

• Hög grad av täthet  

• Hög grad av centralitet  

• Central koordinerande aktör 

 

Prestationsförmågan i ett policynätverk är beroende på förekomsten av bryggor som sträcker 

sig över strukturella hål in i det globala policynätverket. 

Indikator för bryggor över strukturella hål är: 

• Nätverkets heterogenitet 
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4.1.1. Täthet 
Tätheten har beräknats dels för hela policynätverket och dels endast för det lokala nätverket 

för att tydligt se skillnaden mellan dem. Måttet anger hur stor andel av relationerna som hade 

varit möjliga i nätverket finns närvarande (Hanneman 2005, kap.7 s. 6). Värdena anges i pro-

centtal, 100 procent innebär att alla noder är kopplade till alla andra noder. För att lättare 

kunna jämföra nätverkens täthet med varandra delas, i den här studien, hela skalan av möjliga 

värden i tre nivåer: 

100 – 71 procent = hög grad av täthet  

70 – 41 procent = moderat grad av täthet  

4 - 0 procent = låg grad av täthet 

4.1.2. Centralitet 
För att beräkna den övergripande graden av centralitet (degree centrality) i nätverket används 

graden av centralitet som beräknas genom att använda det stjärnformade, 100 procent centra-

liserade nätverket, som beräkningsgrund. Det använda centralitetsvärdet anger hur många 

procents centralitet respektive nätverk har i förhållande till detta ”perfekt centrerade” nätverk 

(Hanneman 2005, kap. 10 s. 5). Värdet uttrycks skilt för utåtriktade relationer och inåtriktade 

relationer för att ge en bild av vilken balans mellan utåt- och inåtriktade relationer som råder i 

nätverket.  

För att se de aktörer som har starka mellanliggande positioner beräknas nodernas mel-

lanliggande värde. Värdet uttrycker, i procenttal, hur stor andel av den maximala mängden 

mellanliggaande relationer en viss aktör i nätverket förmedlar (Ibid. s. 17).  

4.1.4. Heterogenitet: 
Nätverkets heterogenitet beräknas genom att räkna förekomsten av länkar och noder. Andelen 

noder som representerar organisationsexterna aktörer och andelen länkar som binder det lo-

kala nätverket med det organisationsexterna nätverket anges i procenttal. Slutligen undersöks 

om nätverket når ut till det globala arbetsmiljöpolicynätverket? Viktig fråga: Är de länkar, 

som skapar bryggor mellan lokalt och globalt nätverk, ömsesidiga eller är de opersonliga 

kontakter för informationshämtning (t.ex. webbplatser) som här kallas för satelliter eftersom 

de hänger fast i nätverket med en ensam utåtriktad länk?  

 

4.2. Design av studien 
Undersökningen har utförts genom att konstruera en jämförande fallstudie mellan tre arbets-

miljöpolicynätverk som alla utgår från varsin arbetsplats. I studien utgör policynätverket den 
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oberoende variabeln medan utfallet, den informella arbetsmiljöpolicyn, är beroende variabeln. 

Thomas Denk (2002 s.42) beskriver most similar systems design som en modell för kompara-

tiva studier. Principen bakom designen är att fallen skall likna varandra så mycket som möj-

ligt så att den skillnad i beroendefaktorn som studien är ute efter att bevisa kan urskiljas. Ef-

tersom det inte är möjligt att känna till hur nätverket ser ut, innan fallen som ska jämföras 

med varandra väljs ut, används vissa antaganden om faktorer som påverkar arbetsmiljöarbetet 

som hjälp för att välja fallen.  

 

Antaganden om faktorer som skapar liknande förutsättningar: 

• Arbetsplatser som ingår i samma bransch 

• Arbetsplatser som omfattas av samma regelverk 

• Arbetsplatser i samma geografiska område 

• Arbetsplatser som berörs av samma fack- och branschorganisationer 

• Arbetsplatser som har lika många anställda 

• Arbetsplatser som haft senaste besöket från Arbetsmiljöverket under samma period för att 

den direkta kontakten med AV:s inspektörer skulle vara ungefär lika färskt i minnet på de 

berörda på arbetsplatserna. 

Kriterier som skapats på bas av dessa antaganden och styrt urvalet av fallen: 

• Bransch: tjänstenäringen hotell  

• Minst tio anställda för att arbetsplatsen ska omfattas av AML 6 kap 2§5 respektive 

SAM 5 §6 

• Geografiskt läge: De närliggande kommunerna Luleå, Piteå, Boden och Kalix 

• Medlem i Sveriges hotell och restaurangföretagare SHR 

• Besök från AV under samma två års period 

• Materialinsamlings period: november-december 2007 

 

Urval av fallen skedde genom att först kontakta hotell som potentiellt kunde passa in i kriteri-

erna för urvalet för frågor om antal anställda för ett första urval. Efter en jämförelse av arbets-

platsernas storlek och uppgifter från Arbetsmiljöverket om när hotellen senast haft besök från 

inspektörer valdes de fall ut som hade flest likheter och ett antal reserver som liknade dessa. 

                                                
5 AML 6 kap 2 § 1 m ”På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland 
arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud.” 
6 SAM 5 § 3 m ”Arbetsmiljöpolicyn och rutinerna skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio 
arbetstagare i verksamheten.”  
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En kontroll gjordes att dessa hotell var medlemmar i branschorganisationen. Respektive ho-

tellchef kontaktades för intresseförfrågan och ett urval av tre hotell gjordes på bas av intresse 

och möjligheter att delta från arbetsplatserna. 

Nästa steg för att identifiera arbetsmiljöpolicynätverket var att kontakta arbetsplatsens 

högsta chef tillika ytterst ansvarig för arbetsmiljöfrågorna och ett skyddsombud, om en sådan 

fanns på arbetsplatsen. Därefter fick dessa nominera (föreslå) andra aktörer som de ansåg till-

höra arbetsplatsens arbetsmiljöpolicynätverk. På så sätt tillämpades metoden snöbollsurval 

som är en vanlig urvalsmetod i nätverksanalysstudier (Wasserman & Faust, 1994, s. 33). Det 

är informanterna som nominerat alla aktörer i nätverken, vissa aktörer har nämnts av fler in-

formanter och andra enbart av en, när nätverket inte fått flera nomineringar har den ansets 

identifierad. Fördelen med snöbollurval är att små grupper och subgrupperingar i större nät-

verk inkluderas samtidigt som nackdelen är att metoden inte garanterar att alla aktörer i ett 

nätverk identifieras (Hanneman 2005 kap. 5 s.1).  

Varje nominerad aktör har först intervjuats enskilt (i ett fall två informanter tillsam-

mans) sedan har de fått en enkät som bestått av alla namn i nätverket. Aktörer som angetts 

vara opersonliga ”informationskällor” d.v.s. en webbplats eller t.ex. telefonservice för kunder 

eller medlemmar har inte kunnat svara på enkäten men anges i nätverksanalysen. Varje med-

lem i nätverket har sedan i enkäten angett vem eller vilka andra aktörer de haft kontakt med i 

fråga om arbetsmiljöfrågor. Det har också varit möjligt att tillfoga ytterligare aktörer direkt i 

enkäten. Enkäten angav tidsintervallet 2006 - 2007 för dessa kontakter. I praktiken visade det 

sig att intervallen var för snäv för de mera perifera kontakterna och alla positiva svar gällande 

kontakter med aktörer i enkäten har inkluderats med i analysen.  

Under intervjuerna har också skriftligt material efterfrågats, det är främst material som 

är föreskrivna i SAM: en skriftlig arbetsmiljöpolicy, dokumentation av vilka som har ansvar 

för arbetsmiljöarbetet och dokumentation om utfört am-arbete. I praktiken har all skriftlig 

material som aktörerna själv identifierat som en del av arbetsmiljöarbetet tagits emot. 
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5. Tre hotell – tre arbetsmiljöpolicynätverk 
 

 

För att kunna förstå det empiriska materialet på bästa sätt ges en liten översikt om branschen 

ur arbetsmiljösynvinkel.  Bransch- och fackorganisationer representerar både restaurang- och 

hotellbranschens aktörer. De 100 största företagen i branschen, hotell- och restaurangked-

jorna, omsätter ungefär hälften av branschens totala omsättning. Ägarbyten är vanliga vilket 

innebär att kontinuiteten i olika policyn och arbetssätt inom ett företag är dålig, andelen ut-

ländska ägare ökar. Det är vanligt att nya ägare inte har kunskaper om arbetsmiljöregelverket 

när de tar över. Det finns omkring 14.000 hotell och restaurangföretag i Sverige, de skapar 

ca.78.000 årsarbeten och sysselsätter totalt runt 115.000 personer, deltidsarbeten och osäkra 

anställningsvillkor är vanliga. 80 procent av företagen har färre än 10 anställda.  

 Branschen förknippas med svartarbete och dåliga arbetsförhållanden vilket fack och 

branschorganisationerna försöker bekämpa. Fifflet med svarta pengar innebär en orättvis kon-

kurrenssituation för de företag som följer reglerna. I förlängningen påverkar en osäker eko-

nomisk situation arbetsmiljön på en liten arbetsplats där ägaren inte anser sig ha råd att satsa 

på arbetsmiljön. Det fackliga engagemanget är av olika orsaker lågt. Stressnivåerna är mycket 

höga delvis på grund av systematisk underbemanning på många arbetsplatser. Personalom-

sättningen i branschen är hög och personalen i genomsnitt ung, många som är missnöjda med 

arbetsförhållanden lämnar branschen (HRF, 2002 s.9-15). 

All information som följer i kapitlet har sin källa i de intervjuer som gjorts med aktö-

rerna i nätverken och vissa potentiella aktörer eller representanter för organisationer som in-

går i nätverken. Information från den skriftliga dokumentation som informanterna försett stu-

dien med beskrivs också i kapitlet.  

Här nedan följer de frågor som varit riktgivande för insamlandet av det empiriska mate-

rialet.  Intervjuguidens7 frågor är i sin tur utformade för att få svar på dessa frågor. Frågorna 

grundar sig främst på de krav som ställs på arbetsplatserna i AML och SAM.  

 

                                                
7 Se Appendix A och Appendix B 
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De frågor som skulle svaras på vid insamlandet av det empiriska materialet var: 

• Har arbetsplatsen en skriftlig arbetsmiljöpolicy? 

• Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen? 

• Känner de organisationsinterna aktörerna till arbetsmiljöföreskriften SAM? 

• Känner de organisationsinterna aktörerna till arbetsmiljöföreskrifterna som be-

grepp? 

• Används begreppen ”arbetsmiljö” eller ”arbetsmiljöarbete” på arbetsplatsen? 

• Har man skapat tydliga rutiner för arbetsmiljöarbetet som alla anställda följer? 

• Finns det en tydlig ansvarsfördelning för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen? 

• Finns det en dokumenterad ansvarsfördelning för arbetsmiljöarbetet? 

• Hur utvecklad är samarbetet i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare och 

arbetstagare? 

• Efterlevs den formella arbetsmiljöpolicyn i praktiken? 

• Vad är arbetsplatsens övergripande attityd till arbetsmiljöarbete? 

 

5.1. Fall ett  
Fall ett är ett hotell som är medlem i en hotellkedja som marknadsför sina hotell gemensamt. 

Det finns också en möjlighet att utnyttja huvudkontorets personal konsultativt i olika frågor. 

Hotellet är privatägt och hyr in sig i sina utrymmen vilka är byggda för hotellverksamhet. Det 

finns en restaurang i anslutning till hotellet men den är inte del av hotellorganisationen. Ho-

tellchefen arbetar i verksamheten vid sidan av andra medarbetare. Ingen facklig aktivitet finns 

på arbetsplatsen, inte heller något skyddsombud men de intervjuade medarbetarna är med-

lemmar i facket. Hotellet har enligt chefen liten omsättning bland personalen och de har ar-

betat med samma grundbemanning i många år. En av de intervjuade är relativt ny på arbets-

platsen. Det finns ingen formell skriftlig arbetsmiljöpolicy.  

Varken chefen eller de intervjuade medarbetarna, varav en är arbetsledare, känner sig 

bekväma med begreppen ”arbetsmiljö” och ”arbetsmiljöarbete”, dessa upplevs som för omfat-

tande och ”luddiga”. De känner inte heller till ”systematiskt arbetsmiljöarbete” som begrepp. 

Däremot är ”skyddsarbete” ett begrepp som används. Riskanalyser utförs och tillbudsrapp-

rotering är en del av rutinerna. Det finns arbetsbeskrivningar och beskrivningar av arbetsruti-

ner i manualer och vid t.ex. kemikaliehantering finns uppsatta säkerhetsinstruktioner. Vid 

frågan om ”arbetsmiljöföreskrifter” associerar ingen av de intervjuade till Arbetsmiljöverket 

eller dess äldre motsvarighet Arbetarskyddsstyrelsen eller till någon annan formell institution.  
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Eventuell arbetsmiljöinformation som kommer till arbetsplatsen per post eller e-post 

passerar via chefen som enligt egna ord ”silar bort 90 % av info som kommer in t.ex. som 

post” och syftar därmed på all icke efterfrågad inkommande post, också ren reklam. Det säk-

raste sättet att få chefens uppmärksamhet för inte efterfrågad information är, enligt chefen 

själv, att ringa först och sedan skicka informationen. Intervjuerna med både chefen och en av 

medarbetarna sker i den lilla hotellobbyn medan en av intervjuerna görs på ett av gästrummen 

under städningens gång eftersom personalrum saknas. Gemensamt i alla intervjuer är att alla 

intervjuade anser att arbetsmiljöarbetet styrs av ”sunt förnuft”. 

Rutiner för arbetsmiljöarbetet 
I hotellets arbetsrutiner ingår ett gemensamt möte varje vecka där aktuella händelser och 

veckans planering tas upp. På dessa möten kommer, enligt chefen, också de arbetsmiljörelate-

rade frågorna upp när det är aktuellt. De intervjuade medarbetarna är tveksamma till om de 

har ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla arbetsuppgifter har en manual med arbetsbeskriv-

ning som den som genomför arbetsmomentet ska följa och enligt de intervjuade följs de 

också. Enligt chefen uppdateras manualerna vid behov och utgår också från säkerhetsaspekter.  

Det är chefen som utformar arbetsbeskrivningarna med hjälp av information och tips 

från bland annat branschorganisationen och olika källor på Internet. Enligt intervjuerna är det 

chefen som har ansvar för och arbetar med arbetsmiljöfrågor. Till viss del arbetar husfrun med 

arbetsmiljöfrågor och enligt chefen finns det ett inofficiellt ”skyddsombud”, denne känner 

dock inte igen sig själv i en sådan roll. Husfrun anger att hon har bl.a. fått påverka ombygg-

nation av hotellrum och hon ansvarar t.ex. för inköp av städverktyg.   

Externa aktörer 
Fastighetsägarens fastighetsskötare anges också ingå i arbetsmiljöpolicynätverket. Han sköter 

om att löpande reparationer och förbättringar utförs i den fysiska arbetsmiljön. Fastighets-

skötaren känner till föreskrifterna som fenomen och ”har bläddrat i dem”. Hotellchefen anger 

i nätverksenkäten fem externa informationskällor för arbetsmiljöfrågor. 

Skriftliga källor 
Det skriftliga materialet består av ett inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverkets senaste 

inspektion och hotellets handlingsplan och lista på åtgärder som utförts sedan inspektionen.  I 

meddelandet används begreppen: arbetsmiljö, arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmil-

jöarbete. På tre ställen i meddelandet hänvisas till vissa specifika paragrafer i Arbetsmiljöver-

kets föreskrifter däribland SAM. Meddelandet hänvisar vidare till Arbetsmiljöverkets webb-

plats för information. Inspektionsmeddelandet innehåller mycket tydlig information, är skrivet 

på ett tydligt och lättförståeligt språk och skiljer tydligt på brister, rekommendationer och 

krav, den är åtta sidor lång. 
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5.1.1. Social nätverksanalys - mininätverket  
Nätverket för fall ett är litet med nio aktörer varav tre inom arbetsplatsen och en extern fastig-

hetsskötare som verkar direkt fysiskt på arbetsplatsen och förändrar arbetsmiljöförhållanden 

utan att få en explicit beställning för att utföra handlingarna, han är alltså med och ”bestäm-

mer och utför”. Därför räknas fastighetsskötaren här till det lokala nätverket. Vidare består 

nätverket av fem satelliter med en enkelriktad länk till den från en aktör i det lokala nätverket. 

Dessa noder i nätverket representerar aktörer som är organisationer och/eller funktioner för 

informationshämtning som inte representeras av en specifik individ och därför inte heller kan 

ange en ömsesidig relation i en enkät. 

 
Figur 5:1 Det lokala nätverket jämfört med hela nätverket för fall ett. . Noder: 1. Hotellchef 

2. Husfru 3. Medarbetare 4. Fastighetsskötare – extern 5. Fackförbund – information 
6. Arbetsmiljöverket – information 7. Koncern huvudkontor – information 8. Extern 
organisation 9. Miljöcertifieringsorganisation 

 

Densitet 
Det övergripande densitetsmåttet är 4 procent för hela nätverket medan den för det lokala nät-

verket är 66 procent. Skillnaden är stor och logisk då det externa nätverket består av de fem 

satelliterna. Det lokala nätverket når upp till en moderat grad av densitet enligt de kriterier 

som satts i studien.  

Centralitet 

Nätverkets övergripande centralitet (degree centrality) för utåtriktade relationer 39 procent 

respektive inåtriktade relationer 14 procent. Det högsta värdet för en aktörs mellanliggande 

position (betweenness centrality) är 4 procent  

Heterogenitet 
Fem av de totalt elva länkarna kopplar det lokala nätverket med aktörer i externa organisatio-

ner d.v.s. 45 procent av relationerna överbryggar organisationsgränser. Av de nio aktörerna 

tillhör fem organisationsexterna aktörer, de utgör 55 procent av alla aktörer i nätverket. Samt-
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liga är icke personbundna relationer, ”satelliter”, med endast en utåtriktad länk från hotellche-

fen.  

 

5.2. Fall två - det täta nätverket 
Hotellet ägs tillsammans av en grupp unga entreprenörer varav ingen vid övertagandet hade 

branscherfarenhet eller utbildning i branschen. Fastigheten är egen och sköts av egen fastig-

hetsskötare. Ägarna arbetar praktiskt i verksamheten och har lärt sig branschen efterhand. 

Personalen är i genomsnitt också ung och sammanhållningen verkar vara god. De intervjuade 

medarbetarna är inte alla medlemmar i någon facklig organisation men det finns ett skydds-

ombud på arbetsplatsen (inte fackligt ansluten). Den personalansvariga chefen är mån om att 

personalen ska må bra och utvecklas och säger att det gärna skulle få finnas mera fackligt 

engagemang på arbetsplatsen så att arbetsgivarparten hade en tydligare partner i diskussioner 

runt exempelvis arbetsmiljöfrågor.  

Flera av de intervjuade anser att det interna informationsbladet som skickas ut varje 

vecka är mycket bra och ett viktigt instrument för att hålla alla uppdaterade om det mesta som 

sker i företaget men också om t.ex. nyheter i branschen eller ny lagstiftning som berör verk-

samheten. Personalpärmen med alla arbetsbeskrivningar och information om aktuella händel-

ser är en annan viktig källa dit alla söker sig för att kolla av rutiner, regler och policyn.  

Manualer med arbetsbeskrivningar används och uppdateras. Det finns fastslagna rutiner 

när nya medarbetare skolas in så att de får all den information och handledning de behöver, 

egna rutiner finns också för att ta emot praktikanter. Man använder checklistor för att kon-

trollera att inga ansvarsuppgifter ”faller mellan stolarna”. Personalen får praktisera på var-

andras ansvarsområden vilket ger större kunskap och förståelse för helheten på arbetsplatsen. 

Det blir t.ex. också lättare att ersätta en sjuk medarberare. Det är tydligt för de intervjuade 

vem som ansvarar för vad i arbetsmiljöarbetet. De i ledande ställning har kännedom om före-

skrifterna och arbetsledarna verkar kunna dem i den praktiska formen, omvandlade till arbets-

platsens arbetsmiljöpolicy. Policyn följs i princip av alla. Attityden gentemot arbetsmiljöar-

bete på arbetsplatsen verkar vara positiv, på den här arbetsplatsen säger alla: ”alla har rättig-

heten och skyldigheten att anmäla brister”. Men chefen medger också att när arbetsplatsen 

präglas av unga friska människor så händer det också att man själv då och då ginar i kurvorna 

eftersom man vet att kroppen än så länge orkar och tål. 
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Rutiner för arbetsmiljöarbetet 

Det finns en formell arbetsmiljöpolicy som uppdateras regelbundet med hjälp av det material 

som genereras på regelbundna arbetsplatsträffar, personalkonferenser och ledningsgruppmö-

ten. Policyn och handlingsplanen som är kopplad till den är övergripande och enkelt och tyd-

ligt formulerad. De intervjuade tycker att de följer de manualer och den policy som finns och 

anser att deras arbetsplats har en välfungerande informations och kommunikations gång.  

Överlag är strategin för personal- och arbetsmiljöarbete förebyggande på arbetsplatsen. 

Utvecklingssamtal hålls varje år med alla i personalen och det finns en medvetenhet om att de 

alla utgör varandras arbetsmiljö Hela personalgruppen samlas två gånger per år för konferens 

där både nya planer och strategier skapas men också återkoppling av arbete ges. Alla kan ta 

upp frågor till diskussion och frågor som dykt upp under arbetets gång tas upp här om det 

behövs. Dessutom hålls arbetsplatsträffar regelbundet, där också arbetsmiljöfrågor tas upp, 

”så att de inte går och släpar”, som restaurangchefen säger i intervjun. Skyddsronder med 

checklistor görs två gånger per år och de dokumenteras, den ansvariga för åtgärderna anteck-

nas och när olika punkter åtgärdats prickas de av. Prioriteringen är tydlig, personalens arbets-

miljö och säkerhet går före estetiska förbättringar. 

Externa aktörer 
Enligt chefen har initial information och hjälp från Arbetsmiljöverket varit nyttig för att skapa 

en bra stomme för arbetsmiljöarbetet, detta skedde före, under och efter den första arbetsmil-

jöinspektionen av hotellet med de nya ägarna i rodret. Ekonomichefen får uppdateringar av 

föreskrifterna genom branschorganisationen. Facket konsulteras också i vissa frågor.  De 

flesta anställda anser att de får den information de behöver genom den interna informationen 

och det finns en tillit till att ledningen förmedlar det som är viktigt för dem i arbetet. De kän-

ner i allmänhet inget behov av att söka egen arbetsmiljöinformation och de uppger också att 

de inte direkt får någon sådan information från externa källor, de fackligt anslutna eventuellt i 

facktidskriften ibland. De som ingår i det externa nätverket är konsulter på var sitt område. 

Det externa nätverket sträcker sig inte vidare i tredjeled från arbetsplatsen. En AV-inspektör 

anges tillhöra nätverket efter inspektion som tillförde viktig arbetsmiljökunskap till de nya 

ägarna på hotellet. 

Skriftliga källor 
De skriftliga källorna från fall två är: En arbetsmiljöpolicy som är kort och tydligt formulerad, 

ett exempel av dokumentationen för ”systematisk arbetsmiljökontroll”, ett exempel av hand-

lingsplanerna för arbetsmiljöarbetet, ett exempel av riskbedömningsdokumenten som upprät-

tats, den här skrevs före ett externt jobb utanför ordinarie byggnad, ett protokoll från den se-
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naste skyddsronden, tre protokollexempel från uppföljningarna av skyddsronder och ett ex-

empel på en dagordning för en arbetsplatsträff. 

5.2.1. Social nätverksanalys – fall två 
Nätverket har inga ensamma satellitnoder med enbart en länk utan är genomgående välkopp-

lad. Alla 12 aktörerna har minst tre relationer.  

 

 
Figur 5:2 det lokala nätverket jämfört med hela nätverket för fall två. Noder: Noder: 1. Ho-

tellchef/ personal 2. Restaurangchef 3. Hotellchef/ekonomi 4. Husmor 5. Fastighets-
skötare 6. Skyddsombud 7. Köksmästare 8. Brandsäkerhetskonsult 9. Hygienkonsult 
10. Rengöringsprodukter företag 11. Arbetsmiljöinspektör 12. Branschorganisation 

 

Täthet 

Övergripande täthetsmåttet är 12 procent och det lokala nätverkets täthet är 90 procent. Tät-

heten i det lokala nätverket är mycket högt och relationerna är till övervägande del också öm-

sesidiga. Relationerna till det externa nätverket är inte i lika stor utsträckning ömsesidiga vil-

ket kan förklara den stora skillnaden mellan det lokala och det globala nätverket. Värdet för 

det lokala nätverket placerar den i kategorin för hög grad av täthet. 

Centralitet 

Värdet för nätverkets övergripande centralitet är för utåtriktade relationer 34 procent och för 

inåtriktade relationer 20 procent. Det högre värdet på de utåtriktade relationerna beror för-

modligen till stor del på det organisationsexterna nätverket där de utåtriktade relationerna är i 

majoritet. Värdet för mellanliggande centralitet: aktörerna 1 och 2 förmedlar flest relationer i 

nätverket med 3 respektive 2.6 procent av det maximalt möjliga antalet förmedlade relationer. 

Heterogenitet 

Av de totalt 40 länkarna kopplar 19 länkar det lokala nätverket med en extern aktör vilket 

innebär att 48 procent av nätverkets relationer överbryggar organisationsgränser. Fem av tolv 
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noder representerar externa aktörer. Av aktörerna är altså 42 procent inte anställda på arbets-

platsen. Av de externa aktörerna är det två som förmedlar kunskap om arbetsmiljöfrågor i en 

bredare bemärkelse, arbetsmiljöinspektören och branschorganisationen, och kan anses ingå i 

det globala arbetsmiljöpolicynätverket.  

 

5.3. Fall tre – nätverket som når ut 
Ett hotell som är en del i en stor hotellkedja. Verkar i hyrda lokaler som är avsedda för hotell-

verksamhet. I hotellkedjan finns det en uttrycklig ambition att vara föregångare för god ar-

betsmiljö i den egna branschen. Man ser på arbetsmiljöarbete som en investering och ut-

trycker också från centralt håll att det är ett konkurrensmedel för att attrahera duktiga med-

arbetare. Vid tidspunkten för materialsamlingen var kedjan relativt nyuppköpt av en ny ägare 

och det fanns en medvetenhet om att vissa policyn och sätt att arbeta förmodligen skulle om-

formuleras inom kort.  

Rutiner för arbetsmiljöarbetet 
Hotellkedjan har experter inom personal- och arbetsmiljöfrågor på central nivå. Det finns ett 

eget arbetsmiljöprogram med årliga medarbetarenkäter och sammanställning av statistik och 

uppgifter från alla hotell. Arbetsmiljöuppföljningar med underlag från enkäterna två gånger 

per år är en del av programmet. Arbetsmiljöfrågorna ses som en kvalitetsfråga och förutsätt-

ning för god ekonomi i företaget. Det finns en central arbetsmiljöpolicy som utformas i sam-

råd med ägare, fack och skyddsombud. Det finns en tydlig beskrivning av ansvarsfördel-

ningen genom hierarkierna inom olika ledningsnivåer och tjänstebeteckningar. De intervjuade 

aktörerna i det lokala nätverket anser i allmänhet att policyn följs väl på hotellet. En arbets-

miljöplan underlättar arbetet. Varje kvartal ordnas arbetsplatsmöten där arbetsmiljöfrågorna 

behandlas. Regelbundna skyddsronder utförs och följs upp. Olika kampanjer runt viktiga te-

man koordineras också från centralt håll.  

Alla avdelningschefer är utbildade i arbetsmiljöfrågor och har det praktiska ansvaret för 

genomförandet av am-arbetet. På den här arbetsplatsen finns fyra avdelningschefer. Control-

lern tar emot och vidarerapporterar dokumentation om incidenter och andra händelser som har 

betydelse för arbetsmiljöarbetet. I planeringen av bemanningen tar man också hänsyn till ar-

betsmiljösynpunkter. Om problem uppstår avlastar hotellchefen avdelningscheferna och reder 

ut problemen, det är också chefens ansvar att sköta om rehabiliteringsärenden. I dessa frågor 

är han mycket ambitiös och arbetar effektivt. Hotellchefen vill lösa arbetsmiljöfrågor med 

hjälp av företagsinterna resurser och vänder sig ogärna till Arbetsmiljöverket för rådfrågning. 
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Aktörerna i nätverket anser i allmänhet att de har en bra interninformation på arbetsplat-

sen och att det är tydligt vilket ansvar de har. Eftersom arbetsmiljöpolicyn är framtagen cent-

ralt litar de på att den utgår från lagar och föreskrifter. Enligt chefen kan arbetsplatsen på-

verka hotellkedjans arbetsmiljöpolicy och har också gjort det. Också den sakkunniga arbets-

miljöexpertens stöd är uppskattat. Alla intervjuade känner inte till hur arbetsmiljöpolicyn är 

framtagen. 

Ett exempel på hur arbetsmiljöarbetet styrs och får stöd från kedjan centralt är sättet att 

skapa standardisering i hotellens inredning. Hotellkedjan har riktlinjer för hur lokalerna ut-

formas. Vid ombyggnationer involveras också facket och Arbetsmiljöverket i planeringen. 

Arbetsredskap som t.ex. städvagnar är inköpta med hänsyn till ergonomi/arbetsmiljö. På Ho-

tellkedjans intranät finns alla arbetsmiljödokument utlagda tillgängliga för alla. Uppdateringar 

sprids också den vägen och visst material skall alla regelbundet ta del av.  

Några av de intervjuade säger att alla medarbetare i praktiken är involverade i arbets-

miljöarbetet och alla anställda som intervjuas kan beskriva ungefär hur det systematiska ar-

betsmiljöarbetet går till.  

Externa aktörer 

Nätverket för fall tre har ett organisationsexternt arbetsmiljönätverk som fortsätter i flera led 

och är sinsemellan kopplat. Till stor del är förklaringen till det stora externa nätverket det 

fackligt anslutna skyddsombudet8 och fackombudet, vars kontakter, genom fackligt engage-

mang når Arbetsmiljöverket på ett centralt plan och den fackliga centralorganisationen i tredje 

led, inklusive aktörer som ingår bl.a. i det europeiska samarbetet om att ta fram gemensamma 

arbetsmiljöregler, är till stor del förklaringen till det stora externa nätverket. Det externa nät-

verkets aktörer arbetar i de flesta fall heltid med arbetsmiljöfrågor eller arbetsrättsliga frågor 

och är mycket kunniga om regelverket, förmedlar kunskap och information om dem i många 

olika former genom sina kanaler mot arbetsplatsens fackligt engagerade medlemmar. Några 

av aktörerna på arbetsplatsen ansåg att de inte fick någon information via sitt fackförbund, 

samma fack som har ett skyddsombud och ett ombud på arbetsplatsen. Medan fackombudet 

var medvetet om att fackrepresentanterna sällan informerade medlemmarna om arbetsmiljö-

frågor på arbetsplatsen på grund av att man gjorde det från arbetsplatsens sida och funderade 

på att ändra på detta. 

Det regionala skyddsombudet har kontakt med arbetsplatser i branschen där det finns 

medlemmar och påtalar eventuell avsaknad av skyddsombud, eller brister i arbetsmiljön och 

                                                
8 Skyddsombudet är vid intervjutillfället relativt ny i sitt uppdrag. 
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informerar om regelverket. På den här arbetsplatsen har regionala skyddsombudet gått en 

skyddsrond med det nya skyddsombudet för utbildningssyfte och har varit ett kunskapsstöd 

för fackombudet. Vidare hör det till uppdraget att ordna skyddsombudsutbildningar och in-

formera om utbildningsmöjligheter. Enligt regionala skyddsombudet är det stor skillnad mel-

lan uppdraget i stora och små fackförbund, i det här fallet arbetar skyddsombudet heltid i sitt 

”vanliga jobb”, i större fack kan regionala skyddsombud vara heltidsarvoderade för uppdra-

get. 

I den organisationsinterna delen av nätverket finns hotellkedjans arbetsmiljökoordinator 

centralt placerad i Stockholm, och har många kontakter både officiella och inofficiella9. Vissa 

av aktörerna är av tydlig informationshämtningskaraktär. Arbetsmiljökoordinatorn utbildar i 

arbetsmiljöfrågor och anordnar utbildningar med externa aktörer för kedjans behov. Hon står 

till tjänst med råd och svar på frågor och koordinerar hela hotellkedjans arbetsmiljöarbete. 

Fackförbundets representanter anser att fackets roll bl.a. är att förhandla med arbetsgi-

varparten och genom avtal förbättra arbetsmiljön på enskilda arbetsplatser. Den senaste ut-

vecklingen är ett arbetsmiljöråd där branschens fackföreningar och arbetsgivarparten kontinu-

erligt för diskussion. Facket tar också fram utbildningsmaterial specifikt för branschens be-

hov, det är främst genom utbildningarna man anser att kunskap om föreskrifterna förmedlas. 

Man besöker arbetsplatser i branschen, sprider information, utbildar och tydliggör vilka rät-

tigheter de enskilda arbetstagarna har enligt arbetsmiljöregelverket. 

Den fackliga centralorganisationens representanter i nätverket anser att deras roll är att 

vara en samtalspart med Arbetsmiljöverket, koordinator i fackligt påverkansarbete, organisa-

tör, koordinator och samordnare för utbildningar och nätverk. De utvecklar utbildningsmate-

rial och utbildningar. De ingår i ett internationellt nätverk och påverkar genom EU-samarbete 

och fungerar som remissinstans och gör egna utredningar. 

Arbetsmiljöverket samlar branschrepresentanter och fack till möten två gånger per år för 

att informera om framtida planer och förändringar, och för att höra sig för om hur man tänker 

och planerar inom olika organisationer i branschen. Enligt vad Arbetsmiljöverkets centrala 

representant i nätverket känner till utnyttjar arbetsgivarna i branschen också fackets kunnighet 

i arbetsmiljöfrågor istället för att rådfråga sin egen organisation. Arbetsmiljöverkets inspektö-

rer informerar vid behov om regelverket i samband med inspektioner. Den här arbetsplatsen 

har man besökt senast i samband med ett arbetsmiljöproblem vilket i förlängningen bidragit 

till att arbetsplatsen och hela hotellkedjan förbättrat sitt arbete med SAM. 
                                                
9 Alla dessa kontakter ingår inte i kartläggningen av nätverket eftersom de inte nämnts med namn eller 
också har dessa varit oanträffbara vid tidpunkten för materialsamlingen. 
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Skriftliga källor 
De skriftliga källorna för fall tre består av: Central arbetsmiljöpolicy för hotellkedjan, Policy-

dokument för ansvarsfördelning/uppgiftsfördelning för systematiskt arbetsmiljöarbete, proto-

kollmall för skyddsronden och Handlingsplan för arbetsmiljöarbete för att dokumentera och 

följa upp åtgärder efter ronden, dokument för den aktuella kampanjen inom kedjans arbets-

miljöarbete. Från det externa nätverket: Fackets arbetsmiljöstudie, rapport från fackets stress-

undersökning, arbetsmiljöavtalet mellan Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR, Ho-

tell- och restaurangfacket HRF och Tjänstemannaförbundet HTF samt avtal om alkohol- och 

drogtester mellan SHR och HRF. Arbetsmiljöavtalet innehåller det väsentliga innehållet i 

SAM och kunskap om bl.a. Arbetmsiljölag och andra föreskrifter som berör arbetsmiljöarbete 

och rehabilitering. Avtalet är en överenskommelse om en gemansam tolkning av regelverket 

och hur den ska tillämpas i branschen. Branschen väljer att lyfta upp samverkan mellan par-

terna som principen för arbetsmiljöarbetet. Alla lagar och förordningar avtalet utgår ifrån 

finns angivna i texten. 

5.3.1. Social nätverksanalys – fall tre  
Nätverket för fall tre är något ofullständigt kartlagt vad beträffar de organisationsinterna aktö-

rerna. Av fyra avdelningschefer, som alla arbetar med arbetsmiljöfrågor, ingår två i kartlägg-

ningen. Hotellets controller som nominerats av en aktör har fallit bort i enkäten och saknar 

därför förmodligen ett antal potentiella relationer. Det finns också några namngivna aktörer i 

det externa nätverket som inte kunde nås vid tiden för insamlandet av det empiriska materia-

let. Därför ingår dessa organisationen bara som en informationskälla. 

Täthet 
Det övergripande täthetsmåttet är 14 procent för hela nätverket och det lokala nätverkets tät-

het är 33 procent. Det lokala nätverket är tydligt tätare än nätverket i sin helhet. Ju större ett 

nätverk är desto lägre täthet kan det i allmänhet ha och ändå behålla en god nivå av kommu-

nikation och resursflöde inom nätverket. Värdet för det lokala nätverket placerar det i katego-

rin för låg grad av täthet. 

 



 

37 
 

 
Figur 5:3 det lokala nätverket jämfört med hela nätverket för fall tre. Det lokala nätverkets 

noder representerar: 1. Hotellchef 2. Fastighetsskötare/fackombud 3. Skyddsombud 
4. Arbetsmiljökoordinator hotellkedja 5. Avdelningschef 1 6. Avdelningschef 2 7. 
Controller  

Det organisationsexterna nätverkets noder representerar: 1. Hotellchef, 2. 
Fastighetsskötare/fackombud, 3. Skyddsombud, 4. Distriktsombud fackförbund, 5. 
Arbetsmiljöexpert koncernen, 6. Försäkringsrådgivare1, 7. Ombud annat fackför-
bund, 8. Försäkringsrådgivare2, 9. Fackförbund jurist1, 10. Ombud fackförbund 
centralt, 11. Ombud centralorganisation, 12. AV branschombud centralt, 13. Cen-
tralorganisation tjänsteman1, 14. Avdelningschef1, 15. Avdelningschef2, 16. Fack-
förbund jurist2, 17. Regionalt skyddsombud, 18. Centralorganisation tjänsteman2, 
19. AV inspektör, 20. Fackförbund tjänsteman centralt, 21. Controller, 22. Am-sam-
arbetsorganisation, 23. AV-information, 24. Branschorganisation 25. Intranätet, 26. 
Samarbetsorganisation 

 

Centralitet 
Nätverkets övergripande grad av centralisering för utåtriktade relationer 23 procent respektive 

inåtriktade relationer 27 procent. Det finns en relativ balans mellan relationer in och ut. De 

aktörer som har starka mellanliggande positioner är aktör 5 med 17 procent, aktör 10 och 17 

med respektive 14 och 13 procent av det maximalt möjliga antalet förmedlade relationer. 

Heterogenitet 
Av de totalt 26 noderna i nätverket tillhör 18 organisationsexterna aktörer, 69 procent av aktö-

rerna har därmed en annan organisationstillhörighet än arbetsplatsen i fokus. Av totalt 65 län-

kar sammankopplar 17 länkar det lokala arbetsmiljöpolicynätverket med det externa nätverket 

vilket innebär att 26 procent av relationerna i nätverket överbryggar organisationsgränser. 
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5.4. Sammanfattning 
För att underlätta en sammanfattning av det ovan beskrivna fallen följer några tabeller som 

komprimerat åskådliggör värden från den sociala nätverksanalysen och det kvalitativa materi-

alet.  

 

Tabell 5:1 Nätverkens täthet uttryckt som andelen utåtriktade respektive inåtriktade relatio-
ner av nätverkets största möjliga antal relationer. 

 
 
 
 
 

 
Det tätaste nätverket finner vi i fall två. Vid en tillbakablick på figur 5:2 med nätverksdia-

grammen av fallets lokala nätverk och hela nätverket är det tydligt att nätverket saknar 

sateliter vilket innebär att hela nätverket är välkopplat. 

 

Tabell 5:2 Nätverkens centralitet utryckt i graden av centralitet för utåt respektive inåtriktade 
relationer samt det högsta värdet för relationer förmedlade i en mellanliggande po-
sition för en aktör i nätverket. 

 

 

 

 

I jämförelsen av nätverkens centralitetsvärden är det viktigt att komma ihåg vad som är syftet 

med mätningen, finns det indikationer för att det finns starka koordinerande krafter i 

nätverken som kan underlätta beslutsfattande och kollektivt handlande i nätverket? 

 
Tabell 5:3 Nätverkens heterogenitet uttryckt i andelen utomorganisatoriska aktörer respektive 

organisationsöverbryggande relationer. 
 

 

 

 

En hög grad av heterogenitet i nätverken är en indikation på existensen av strukturella hål. 

Det som intresserar nätverksanalytikern är relationer som överbryggar hålen och leder till 

kontakt med det globala nätverket. I fall tre visar sig kontakten med det globala nätverket 

tydligast vilket är lätt att se i nätverksdiagrammet i figur fem och vilka aktörer som tillhör det 

organisationsexterna nätverket. 

Täthet Lokalt nätverk Utomorganisatoriskt nätverk 
Fall 1 66 4 
Fall 2 90 12 
Fall 3 33 14 

Centralitet Grad av ut rel. Grad av in rel. Mellan liggande pos. 
Fall 1 39 14 4 
Fall 2 34 20 3 
Fall 3 23 27 17 

Heterogenitet Andel aktörer Andel relationer 
Fall 1 45 55 
Fall 2 42 48 
Fall 3 69 26 
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Tabell 5:4. Arbetsmiljöarbetet på de tre arbetsplatserna som förenklade jämförbara begrepp.  

 Fall 1 Fall 2 Fall 3 

Skriftlig am-policy nej Ja-lokal Ja-hotellkedjan 

Skyddsombud nej Ja-inte kopplad till 

facket 

ja 

Känner till SAM nej ja ja 

Känner till ”före-
skrifter” 

nej ja ja 

Begreppet ”arbets-
miljö” används 

nej ja ja 

Tydliga rutiner ja ja ja 
Tydlig ansvarsför-
delning 

nej ja Ja 

Dokumenterad an-
svarsfördelning 

nej nej ja 

Samarbete AG AT* outvecklad Mycket bra Systematisk, bra 
Efterlevs policy Ingen policy ja ja 
Attityd till am-arbete ”sunt förnuft” ”alla har ansvar” ”alla blir involverade 

genom systemet” 
*AG = arbetsgivare AT = arbetstagare 
 

I tabell 5:4 ges det kortaste möjliga svaret på de frågor som ställdes i början av kapitlet. 

Denna komprimerade sammanfattande översikt blir en övergång till nästa kapitels jämförande 

analys av de tre fallen. 
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6. Jämförelse av tre arbetsmiljöpolicynätverk 
 

 

I den jämförande analysen används den teoretiska modell (figur 4:1) som beskrivits i avsnittet 

om operationalisering i kapitel fyra. De värden, som tagits fram genom den sociala nätverks-

analysens metoder (kap. 5), och de uppgifter, som beskrivits i det kvalitativa materialet om 

arbetsmiljöpolicynätverken för respektive fall, kommer nu att jämföras mot idealmallarna för 

policynätverk i den teoretiska modellen. Så kan respektive policynätverk placeras på skalorna: 

effektivineffektiv och högpresterandelågpresterande. Först jämförs resultatet från analysen av 

de enskilda fallen med varandra. 

De värden som presenteras måste vägas mot den kvalitativa kunskapen om nätverket. 

Att blint lita på framtagna siffror utan att förstå hur de uppstått och vad de ger uttryck för 

skulle ge ett falskt intryck av hur de tre policynätverken fungerar. Därför kommer samman-

vägningen av de två typerna av material först presenteras i ett enkelt omdöme i figur 6:1 före 

den jämförs med idealtyperna. 

 

Kriterier  Fall ett  Fall två  Fall tre 
Integration av lokalt nätverk  moderat  hög  moderat 
Förekomsten av centralt koordinerande aktör  moderat  låg  moderat 
Förekomsten av bryggor över strukturella hål  låg  moderat  Hög 
 

Figur 6:1 Översikt av sammanvägningen av kvantifierade värden från den sociala nätverks-
analysen av tre arbetsmiljöpolicynätverk och kvalitativt material från de tre fallen. 
Med kriterierna integration av lokalt nätverk, förekomst av centralt koordinerande 
aktör och förekomsten av bryggor över strukturella hål. 

 

De tre arbetsmiljöpolicynätverken har tydliga skillnader i sammansättningen av det lokala 

nätverket och dess kopplingar till organisationsexterna aktörer.  

Strukturen för nätverket för fall ett verkar vara svag ur aspekten förekomsten av bryggor 

över strukturella hål. Kopplingar till centrala aktörer i det globala arbetsmiljöpolicynätverket 

anges men ingen av aktörerna är specifika individer som kan återbörda relationen. Kontak-

terna är helt beroende av den centrala koordinerande aktörens initiativ. Den koordinerande 

aktören är inte stark nog att skapa tydlighet i den interna kommunikationen och handlingskraft 

i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen men stark nog för att vilja hålla all kommunikation med 

organisationsexterna aktörer i egna händer. Densiteten för det lokala nätverket är enligt den-
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sitetsmåttet moderat. Det relativt sett höga värdet för utåtriktad centralitet kan inte höja värdet 

på lokala nätverkets integration då den avser satelliter som inte är integrerade i nätverket.  

Graden av det lokala nätverkets integration är mycket högt i fall två. Däremot finns 

ingen stark central koordinerande aktör, bilden som förmedlas i intervjuerna om en starkt 

sammansvetsad arbetsgemenskap stöder omdömet. Kopplingen till det globala arbetsmiljöpo-

licynätverket moderat, vad som lyfter den här aspekten ur en låg position är att nästan samt-

liga aktörer i det lokala arbetsmiljöpolicynätverket har externa kontakter och att varje extern 

aktör har flera relationer i det lokala nätverket. Arbetsplatsens kultur och effektiva informa-

tionsspridning verkar stöda ett beteende där användbara aktörer integreras i nätverket. 

Fall tre har sin främsta styrka i överbryggandet av strukturella hål. Medan integrationen 

av det lokala arbetsmiljöpolicynätverket är moderat. Värdet för övergripande täthet indikerar 

låg integration men kunskapen om att ju större ett nätverk är desto lägre densitet den behöver 

ha för att uppnå samma utbyte som små nätverk ger en indikation för en högre grad av integ-

ration. Det mycket starkt utvecklade systematiska arbetsmiljöarbetet som verkar vara garant 

för kommunikation och informationsspridning och bidrar till ett högre omdöme för integra-

tion. Ironiskt nog är en av de två satelliter inom det lokala nätverket hotellkedjans intranät, 

som alla anställda använder i arbetsmiljöarbetet. Ändå är det bara en person som angett den i 

nätverksenkäten. Det finns en central koordinerande aktör inom organisationen men utanför 

den lokala arbetsplatsen och några nästan lika starka centrala aktörer inom nätverket.  

När dessa omdömen jämförs med den teoretiska typologin nedan framträder slutresul-

tatet av jämförelsen. 
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Figur 6:2 De fyra teoretiska idealtyperna som förklarar nätverkseffektivitet och prestations-

förmåga beroende på det lokala nätverkets grad av integration och förekomsten av 
bryggor över strukturella hål till det globala nätverket. Inspirerad av Sandströms fö-
rebild (figur 4:1). 

 

Arbetsmiljöpolicynätverket för fall ett placeras mellan vänster och höger kolumn i figur 6:2 

på grund av den moderata nivån av integration i det lokala nätverket respektive central koor-

dinerande aktör. Den låga förekomsten av bryggor som länkar det lokala och det organisa-

tionsexterna, d.v.s. de globala arbetsmiljöpolicynätverken med varandra har som koncekvens 

att nätverket placeras längst ner på skalan för prestationsförmåga. På grund av den moderata 

nivån på skalan för prestationsförmåga hör fall ett hemma någonstans mellan idealtyp 3 och 

4. 

 

Fall två kan, på grund av hög grad av integration i det lokala nätverket, placeras i den högra 

kolumnen i figur 6:2 men ändå inte i effektivitetsskalans yttersta spets på grund av bristen på 

central koordination. Nätverket har en moderat förekomst av bryggor över strukturella hål och 

finner sin plats någonstans där idealtyperna 2 och 4 möts. 

 

Fall tre har en hög förekomst av bryggor över strukturella hål och hör därför hemma i den 

övre raden i figur 6:2 medan graden av integration och central koordination i det lokala nät-

verket är moderat och innebär att fall tre återfinns i gränslandet mellan idealtyperna 1 och 

2.  
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Figur 6:3 Tre arbetsplatsers arbetsmiljöpolicynätverk placerade i diagrammet som anger 

nätverkets prestationsförmåga respektive effektivitet enligt policynätverksanalysen i 
studien. 

 

Placeringen av de tre arbetsplatsernas arbetsmiljöpolicynätverk i diagrammet i figur 6:3 är na-

turligtvis ungefärlig, eftersom de mått som används i första hand anger vilken eller vilka ide-

altyp(er) nätverket mest liknar. Diagrammet ger en bild av hur man kan förvänta sig att de tre 

arbetsmiljöpolicynätverken fungerar ur aspekterna prestationsförmåga och effektivitet.  

I sista kapitlet diskuteras resultatet och användbarheten av den valda metoden i förhål-

lande till sammanhanget. Möjliga fortsatta studier som tangerar innehållet och metoden tas 

också upp där. 
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7. Diskussion och slutsatser  
 

 

Hela studiens utgångspunkt var frågan: Kan effekterna av arbetsmiljöverkets föreskrifter un-

dersökas? Den kunskap som fanns tillgänglig gav en bild av svårigheterna att urskilja effekter 

på grund av en mångfald av aktörer på arbetsmijöarenan och brist på metoder att handskas 

med en sådan situation. Den här studien har introducerat idén om arbetsmiljöpolicynätverket, 

som består av alla de aktörer som verkade stå ivägen för en analys av effekterna, och utnyttjat 

hela policynätverksstrukturen för att undersöka effekten av dess samlade insats. 

De två syften som studien haft var: 

• att studera hur effektivt Arbetsmiljöverkets föreskrifter implementeras i det praktiska 

arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.  

• att identifiera och pröva en lämplig metod för att studera detta  

I detta sista kapitel diskuteras huruvida dessa syften är uppnådda. Som struktur för diskussio-

nen används de tre frågor som ställdes i samband med syftet: 

• Hur ser den struktur ut som implementerar föreskriften? 

• Vad gör implementeringen effektiv? 

• Hur mäts implementeringens effektivitet?  

Dessutom behandlas arbetsprocessen med uppsatsen kort och ges några förslag på hurudana 

idéer för vidare studier som har fötts ur arbetet. 

 

7.1. Slutsatser – empirisk studie 
Bilden av den samling organisationer och samarbetsorgan som är aktiva på arbetsmiljöarenan 

har fått struktur och en funktion i förhållandet till varandra genom användningen av teorierna 

om policynätverk. Det som i den fiktiva bilden (figur 3:1) av relationerna mellan de olika ak-

törerna ser kaotiskt och något slumpmässigt ut utkristalliseras i de tre fallens arbetsmiljöpoli-

cynätverk och det blir tydligt hur kedjor av relationer mellan aktörer skapar olika slags effek-

ter.  

Intervjuerna, på hotellet i fall ett, gav hos mig som intervjuade upphov till en bild av en 

isolerad ö bland alla aktörer på arbetsmiljöarenan. Genom den sociala nätverksanalysen för-

tydligades en struktur var en gatekeeper styr informationshämtningen och tolkningen av de 

yttre kraven. I brist på bollplank t.ex. i form av ett skyddsombud med informationskanaler till 

sitt fackförbund och utbildning i arbetsmiljöfrågor uteblev en eventuell mer fruktbar dialog 
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om arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Trotts att information om SAM inkommit genom 

bl.a. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har inte arbetskollektivet på arbetsplatsen 

förmått att ta till sig det nya sättet att tänka på arbetsmiljöarbete och ändrat på hur man arbetar 

med frågorna. Detta kan ses som en manifestation av den brist på prestationsförmåga som 

finns i policynätverket. 

Vid besöket på hotellet i fall två skapades ett intryck av trivsel och tillit bland persona-

len och mellan ledning och personal. Det goda kommunikationsflödet verkade skapa trygghet 

om att den nödvändiga informationen förses av ledningen. Medarbetarna gav intrycket av att 

arbetsplatsen har ”högt i tak” och att alla frågor som berör arbetsplatsen är välkomna att läg-

gas på bordet för diskussion. Det systematiska arbetsmiljöarbetet var utvecklat för att fungera 

på den specifika arbetsplatsen och utvecklades genom en kontinuerlig process vilket ger in-

trycket av att principerna bakom SAM är välintegrerade. Var och en verkade ta ansvar både 

för sitt eget område samtidigt som den aktiva samverkan över professions- och verksamhets-

områden verkade ha som effekt bl.a. att kontakter med externa aktörer blev intressanta för 

fler. Också arbetsmiljöpolicynätverket för fall två saknade ändå levande koppling till fackför-

bundet. I den sociala nätverksanalysen blev det tydligt att personalföreträdarna inte hade en 

självklar kontakt till det globala arbetsmiljöpolicynätverket, däremot till företrädare för 

mindre expertisområden som är relevanta för arbetsmiljöarbetet. Ledningen försåg sig med 

regelbunda uppdateringar om utvecklingen med regelverket. Alldeles som det kvalitativa ma-

terialet ger intrycket av bekräftar nätverksanalysen att arbetet är effektivt i nätverket och pre-

stationsförmågan relativt god. Eftersom ett nätverk som är alltför homogent, var alla känner 

alla, kan med tiden stagnera utan tydliga kopplingar till andra delar av det globala nätverket 

kan det vara ett problem i framtiden för arbetsmiljöpolicynätverket för fall två. 

Fall tre gav intrycket av en betydligt större arbetsplats, än de två andra fallen. 

Betydlesen av formaliserade ansvarsområden, positioner och system kändes viktigare för att 

helheten skulle fungera. Arbetsplatsen hade också tillgång till professionell kunskap på ar-

betsmiljöområdet som kunde utforma egna kontrollsystem och systematiskt arbetsmiljöarbete 

på ett avancerat plan, dels för varje arbetsplats och dels för hela koncernen. Vikten av en så-

dan koordinerande kraft syns också i den sociala nätverksanalysen. Arbetsmiljöpolicynätver-

ket har både en central koordinerande aktör i den organisationsinterna arbetsmiljöexperten 

och i de fackliga företrädarna som har kontakt med arbetsplatsen. Chefens vilja att förbättra 

arbetsmiljöarbetet och uppmuntra engagemang runt frågorna passar ihop med koncernens 

explicita vilja att vara en föregångare i frågorna. Koncernen kommunicerar på ett centralt plan 

med Arbetsmiljöverket och påverkar medvetet det globala arbetsmiljöpolicynätverkets ut-
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veckling. Den är alltså aktivt med om att utforma regelverket som en del av policynätverket 

tillsammans med flera av de andra aktörerna i det kartlagda arbetsmiljöpolicynätverket för fall 

tre. Fall tre har, i den teoretiska modellen10, placerats högt upp på skalan för prestationsför-

måga tack vare det stora externa nätverket, nätverket har också i praktiken en hög prestations-

förmåga genom intern kunskap och avancerat systematiskt arbetsmiljöarbete.  

7.1.1. Hur ser den struktur ut som implementerar föreskriften? 
Arbetsmiljöpolicynätverk är praktiskt verksamma stukturer som inte är särskillt komplicerade 

att kartlägga. I kapitel tre, var den teoretiska ramen presenterades, utfördes en liten tankelek 

som gick ut på att avlägsna någon av nyckelfunktionerna i det fiktiva nätverket, illustrerat i 

figur 3:1, för att konstatera att nätverket då gick miste om värdefulla kopplingar till kunskap 

och information. I jämförelsen mellan de tre nätverken blir koncekvensen av ett sådant bort-

fall tydligt. En ensam aktör förmår inte implementera SAM på en arbetsplats. SAM är en at-

tityd och ett förhållningssätt till arbetsmiljöarbetet som måste förankras bland alla på arbets-

platsen.  

7.1.2. Vad gör implementeringen effektiv? 
Implementeringen av SAM på de tre arbetsplatserna verkar följa den teoretiska modellens 

kriterier. När gynnsamma förutsättnigar för kollektivt handlande och beslutsfattande, d.v.s. 

god kommunikation och koordination finns på plats finns kunskapen om föreskriften hos fler 

och dess andemening är tydlig på arbetsplatsen och arbetskollektivet handlar praktiskt enligt 

den, som i fall två. När arbetsmiljöpolicynätverket når ut till det globala nätverket får det 

också praktisk beslutandekraft som påverkar mera än enbart den egna arbetsplatsen eller or-

ganisationen arbetsplatsen är del av. Då finns det möjligheter att påverka hela policyprocessen 

och utformandet av nytt regelverk, som i fall tre. När prestationsförmågan fattas och effekti-

viteten inte heller är hög blir imlplementeringen av SAM mycket bristfällig som i fall ett. Att 

personalen och ledningen har egna kanaler och källor till arbetsmiljöinformation och ny kun-

skap verkar vara avgörande för att nätverket skall kunna uppnå hög prestationsförmåga, d.v.s. 

utveckla ett avancerat systematiskt arbetsmiljöarbete. 

7.1.3. Hur mäts implementeringens effektivitet?  
För att kunna studera vilken effekt arbetsmiljöverkets föreskrifter hade på en arbetsplats ut-

nyttjades en teoretisk modell med vars hjälp arbetsmiljöpolicynätverkets effektivitet och pre-

stationsförmåga kunde analyseras. Logiken för användningen av modellen är att en effktivt 

                                                
10 Se kapitel 4. 
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fungerande nätverksstruktur som har hög prestationsförmåga också ger effekt. I det här fallet 

var den förväntade effekten ett praktiskt tillämpat systematiskt arbetsmiljöarbete vars effekti-

vitet och prestationsförmåga korresponderar med var i den teoretiska modellens skala effekti-

vitet-prestationsförmåga analysen placerat det aktuella nätverket. 

De analytiska verktyg som utvecklats inom social nätverksanalys använder sig av ma-

tematiska uträkningar av relationerna i nätverk. Alla värden i studien har kunnat jämföras med 

varandra ertersom de presenterats i procenttal. Det betyder också att olika studier kan jämfö-

ras om uträkningarna gjorts på sammas sätt. Dessa värden betyder i sig inte så mycket och kan 

också visa en helt förvrängd bild av verkligheten om de inte kombineras med kvalitativ in-

formation om det analyserade nätverket och aktörerna i den. I den här studien gjordes en so-

cial nätverksanalys av arbetsmiljöpolicynätverkens täthet, centralitet och heterogenitet. Dessa 

värden kompletterades med hjälp av det kvalitativa materialet för att kunna placera in de olika 

arbetsmiljöpolicynätverken i den teoretiska modellen bestående av x-axelns skala för effekti-

vitet och y-axelns skala för prestationsförmåga. Rimligheten av placeringen bedöms mot den 

information det kvalitativa materialet ger. Den sociala nätverksanalysens metoder skapar mer 

jämförbarhet och tillförlitlighet än en rent kvalitativ bedömning. 

7.1.5. Har det förväntade utfallet kunnat konstateras i resultatet? 
Studiens förväntade utfall formulerades så här:  

När ett arbetsmiljöpolicynätverk fungerar effektivt och har hög prestationsförmåga, imple-

menteras föreskriften SAM på ett ändamålsenligt sätt i samverkan med alla parter enligt gäl-

lande regelverk. Det ger som effekt en välfungerande praktiskt tillämpad systematisk arbets-

miljöarbete på arbetsplatsen. Det praktiskt tillämpade arbetsmiljöarbetet kan med ett begrepp 

kallas för arbetsmiljöpolicy. 

De resultat som presenteras i studien ger tydliga indikationer på att det finns ett sam-

band mellan hur den struktur som implementerar föreskriften, arbetsmiljöpolicynätverket, 

fungerar och hur väl det systematiska arbetsmiljöarbetet är införlivat i det dagliga arbetet. 

Inget av fallen har enligt analysen ett arbetsmiljöpolicynätverk som korresponderar med den 

teoretiska modellens idealtyp två, vilket skulle innebära någonslags fulländad implemente-

ring. Hur en fulländad implementering manifesterar sig i verkligheten är också svårt att veta.  

Studiens syfte formulerades: att studera hur effektivt Arbetsmiljöverkets föreskrifter im-

plementeras i det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. Syftets första del har uppnåtts 

i och med detta avsnitt om det förväntade utfallet och dess korresponderande med studiens 

utfall. 
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7.2. Slutsatser – metod 

 Arbetsmiljöpolicynätverksanalyserna kan säkert utvecklas ännu mer för att bli exaktare in-

strument än vad fallet har varit i den aktuella studien. Bättre koppling till en bredare kunskap 

om teorierna förknippade med social nätverksanalys skulle kunna skapa en vassare operatio-

nalisering med bättre och mer adekvata mått. Kombinationen med exemplevis Institutional 

Analysis and Development Framework IAD skulle kunna ge fördelar för bl.a. analysen av 

innehållet som flödar i nätverken. 

 Är social nätverksanalys och policynätverksanalys användbara verktyg för att studera 

effekter av arbetsmiljöföreskrifter? Det är inte säkert att metoden fungerar för studiet av vil-

ken föreskrift som helst men i det speciella fallet med SAM har metoden varit användbar. 

Utan tvekan är dessa verktyg viktiga för att få en ny slags kunskap om hur det globala arbets-

miljöpolicynätverket fungerar och vilka effekter som är resultatet av olika slags strukturer. 

Dessa verktyg kan visa på ett annat sätt att förhålla sig till utvärderingar och kunskapsbyg-

gande på arbetsmiljöarenan.  

Har den här studien kunnat visa att den utnyttjade metoden kan användas till att få en 

bättre bild av vad som ger effekt i arbetsmiljöarbetet på enskilda arbetsplatser? Studien är ett 

rejält kliv i den riktningen och en utveckling av metoden kan ge goda möjligheter att få ännu 

mer detaljerad kunskap i dessa frågor.  

Härmed har också det andra syftet i studien uppnåtts. Metoden policynätverksanalys ge-

nom socialnätverksanalysens verktyg har tillämpats, med hjälp av Sandströms teoretiska mo-

dell om policynätverks effektivitet – prestationsförmåga, för att analysera implementeringen 

av arbetsmiljöföreskriften SAM.  

 

7.3. Vidare studier i ämnet 
Det verkar mycket rimligt att använda den sociala nätverksanalysens metoder och policyana-

lysens teorier för att studera hur arbetsmiljöarenan fungerar, och också vilka brister och också 

fördelar den existerande strukturen har. Nätverksanalysen har blottlagt relationerna mellan de 

olika organisationerna, som arbetar för främjandet av hälsa, säkerhet, rättvisa förhållanden 

och allmänt välbefinnande på de svenska arbetsplatserna, och själva objekten för alla dessa 

goda strävanden. I förlängningen bör man vara medveten om att policyanalyser görs för att få 

kunskap om hur beslutsprocesser, strukturer och system kan förbättras. 
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En direkt fortsättning på den presenterade studien kunde vara en arbetsmiljöpolicystudie 

med en ännu tydligare inriktning på sambandet mellan ett effektivt policynätverk och regel-

tillämpning. En intressant studie inom arbetsmiljöpolicyområdet vore också en longitudinell 

undersökning av t.ex. några arbetsmiljöpolicynätverk i en viss bransch med policynätverks-

analyser före och efter åtgärder vars syfte är att stärka nätverkets svagare struktu-

rer/funktioner/relationer/aktörer. 

Social nätverksanalys är speciellt användbar för att ge en bild av strukturer. I kombina-

tion med exempelvis Institutional Analysis and Development Framework (IAD – ramverket) 

skulle man säkert kunna tränga djupare in i innehållet av de resurser som flödar i nätverket. 

En arbetsmiljöpolicynätverksanalys i olika slags branscher skulle kunna ge mycket 

värdefull kunskap om hur skillnaderna mellan exempelvis de fackliga organisationernas re-

surser i olika branscher påverkar strukturerna och deras effektivitet som stöd för arbetstagare 

och hela arbetsplatser. 

En analys, där en alternativ hypotes skulle ringa in arbetsplatsernas högsta ansvariga 

chef alternativt en anställd arbetsmiljökoordinator som den viktigaste faktorn för effektiv im-

plementering av föreskrifterna, skulle kunna ge mycket intressant information och tydliggöra 

dessa funktioners betydelse i förhållande till hela arbetsmiljöpolicynätverket. 

 

7.4. Om arbetsprocessen 
Det tar lång tid att tränga sig in i och bli välbetrodd med teorierna bakom policynätverk och 

metoderna för social nätverksanalys. För mig som gjort undersökningen är det här mitt första 

försök att försöka grundligt förstå materialet och bemästra tekniken. Om jag kunde börja pro-

cessen från början, nu när jag börjar förstå den på ett djupare plan, skulle jag gärna göra det. 

Jag skulle både planera arbetet på ett annat sätt beträffande tidpunkt för insamlandet av det 

empiriska materialet och lägga mycket mera möda i att lära mig mer om psykologin runt in-

tervjuer och enkätkonstruktion. Det hade t.ex. varit bättre att envist ställa alla samma frågor 

till alla intervjuade, även om jag kunde anta att en majoritet av frågorna skulle bli obesvarade 

i vissa intervjuer. Nu finns några frågetecken framförallt vad beträffar kontakter mellan det 

globala arbetsmiljöpolicynätverket och de organisationsexterna aktörerna som agerar som 

konsulter på begränsade affärsområden.  

I kontakterna med fallen skulle jag planera in mera tid på arbetsplatserna för observa-

tion och möten med, om möjligt, andra medarbetare än de som är direkt involverade i arbets-

miljöpolicynätverket. Det som inte alltid fungerade bra var intervjuplatsen, för att jag själv 
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inte insisterade på att intervjuerna skulle ske i lugn och ro på ett avskilt ställe. Jag litade på 

den intervjuades omdöme trotts att denne knappast kunde känna till vilka behov en sådan in-

tervju ställer på omständigheterna. Kvalitetsskillnaderna mellan intervjumaterialet är inte på-

tagliga men misstanken om missförstånd som skett på grund av stress från omgivningen finns 

i mitt medvetande. 

Min envishet att hitta ett sätt att utnyttja programmet UCINET 6, som kräver en PC-

plattform, på min Mac-dator bar frukt efter en hel del fundering och frågetecken. Programmet 

kräver av mig en ny logik och därmed övning och tålamod. Det senare har kanske varit det 

största problemet i mitt fall. Nu när jag gjort mig mödan vill jag gärna få tillfälle att fördjupa 

mina kunskaper. Programmet ger ur min nybörjarsynvinkel ett överflöd av möjligheter att 

utföra uträkningar och manipulationer på materialet. Trots en diger stapel på mitt skrivbord, 

bestående av manualer och handböcker, (eller eventuellt på grund av massan material), har det 

varit svårt att få en översikt av vilka metoder som behövs för att ge de bästa svaren på mina 

frågor. Jag har gjort mina val, står för dem och ser med nyfikenhet framtiden emot. Hur 

kommer jag att kunna utnyttja nätverksanalysens fantastiska möjligheter härnäst? 



 

51 
 

KÄLLOR 
 
 
Elektroniska källor 
Internet 1. Lag och rätt. Arbetsmiljöverkets webbplats, material hämtad 2007-10- 04 från 
adressen: http://www.av.se/lagochratt/. 
 
Internet 2. Om oss. Arbetsmiljöverkters webbplats, material hämtad 2007-10-04 från adres-
sen: http://www.av.se/omoss/.  
 
Internet 3. Arbetsmiljöverkets uppdrag. Arbetsmiljöverkets webbplats, material hämtad 2007-
10-04 från adressen: http://www.av.se/omoss/Uppdrag/.   
 
Internet 4. Arbetsmiljöforum är den organisation som arbetet längst med arbetsmiljöfrågor i 
Sverige. Arbetsmiljöforums webbplats, material hämtad 2008-01-11 från adressen: 
http://www.arbetsmiljoforum.com/omoss/var_historia.asp  
 
Internet 5. Arbetsmiljöupplysningens webbplats, material hämtad 2008-01-11 från adresserna: 
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____1096.aspx  
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=1226  
 
 
Litteratur 
Bogason, Peter (2000). Public policy and local governance – institutions i Postmodern Soci-
ety. Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing. Serie: New horizons i public policy. 
 
Bostedt, Göran (1991). Politisk institutionalisering – Organisering av lokalt arbetsmiljöar-
bete diss.. Umeå universitet. 
 
Borell, Klas och Johansson, Roine (1996). Samhället som nätverk - Om nätverksanalys och 
samhällsteori. Lund, Studentlitteratur. 
 
Burt, Ronald S. (2001). Structural holes versus Network Closure as Social Capital s.31-56. 
Kapitel ur boken: Lin, N., Cook, K., Burt, R.S. Social Capital. Theory and Research. New 
York: Aldine de Gruyter. 
 
Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Liber. 
 
Denk, Thomas (2002). Komparativ metod – förståelse genom jämförelse. Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Hanneman, Robert A. (2005). Introduction to social network methods. Riverside, California, 
University of California, Riverside. Finns tillgänglig på: http://faculty.ucr.edu/~hanneman/  
 
North, Douglass C. (1993). Institutionerna, tillväxten och välståndet. Översatt av Hans O. 
Sjöström. Stockholm, SNS Förlag.  
 
Ostrom, Elinor (1999). Institutional Rational Choice. An Assessment of the Institutional Ana-
lysis and Development Framework. Kapiter ur: Theories of the Policy Process red. Paul A. 
Sabatier. Oxford, Westview Press. Serien Theoretical Lenses on Public Policy 

http://www.av.se/lagochratt
http://www.av.se/omoss
http://www.av.se/omoss/Uppdrag
http://www.arbetsmiljoforum.com/omoss/var_historia.asp
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____1096.aspx
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page.aspx?id=1226
http://faculty.ucr.edu/~hanneman


 

52 
 

 
Sabatier, Paul A. (1999). The Need för Better Theories. Kapitel ur: Theories of the Policy Pro-
cess, red. Paul A. Sabatier. Oxford, Westview Press. Serien Theoretical Lenses on Public 
Policy. 
 
Sandström, Annica (2008). Policy Networks: The relation between structure and performance 
diss. Luleå, Luleå tekniska universitet, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsve-
tenskap, Avdelning statsvetenskap, 2008:25. 
 
Sannerstedt, Anders (2001). Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. 
Kapitel ur: Politik som organisation s. 18-47, red. Bo Rothstein, Stockholm, SNS förlag. 
 
Valente, Thomas W. (1995). Network Models of the Diffusion of Innovations. Cresskill New 
Jersey, Hampton press inc.. 
 
Wasserman, Stanley och Faust, Katherine (1994). Social Network Analysis: Methods and Ap-
plications. Cambridge, Cambridge University Press. 
 
Yin, Robert K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Liber AB, Malmö. 
 
 
Artiklar  
Borgatti, Stephan P. och Molina, José-Luis (2005). Toward ethical guidelines for network 
research in organizations. Social Networks vol. 27 issue 2 May 2005 pp 107-177 
 
Carlsson, Lars (2000a). Non-Hierarchical Evaluation of Policy. Evaluation vol 6(2): 201-216, 
London, SAGE Publications.  
 
Carlsson, Lars (2000b). Policynetworks as Colective Action. Policy Studies Journal, vol 28 
No 3, 2000 pp 502-520. 
 
Hanf, Kenneth och Laurence J. O´Toole, JR (1992). Revisiting old friends: networks, imple-
mentation structures and the management of inter-organizational relations. European Journal 
of Political Research 21:163-180, 1992. Kluwer Academic Publishers, Nederländerna. 
 
Hjern, Benny och Porter, David O. (1981). Implementation structures: A new unit of admin-
istrative analysis. Organization studies, 2, 1981, pp 211-27. Publicerad I “The Policy Process 
A Reader” (1997) red. Michael Hill. Essex, Prentice Hall. 
 
 
Sabatier, Paul A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Rese-
arch. Journal of Public Policy 6 (Jan): pp 21-48. 
 
 
Övriga källor 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets författningssamling. 
 
Arbetsmarknadsdepartementet (2008). Arbetsmiljön och utanförskapet – en tankeram för den 
framtida arbetsmiljöpolitiken Ds 2008:16. Stockholm, Fritzes Offentliga Publikationer,  De-
partementsserien. 



 

53 
 

 
Borgatti, S.P., M.G. Everett, och L.C. Freeman (1999). UCINET 6.0 version 6.178. Nantick, 
Analytic Technologies. Mjukvara för social nätverksanalys. 
 
Eriksson, Ove (2004). Evaluation of interventions in the government sector in Sweden: a need 
for change. Policy and Practice in Health and Safety. 02.1 2004. 
 
Eriksson, Ove och Joachim Schäfer (2006). Utvärdering av föreskrifter – diskussionsunderlag 
för ett fortsättningsprojekt. Internt PM Arbetsmiljöverket. 
 
Hotell och Restaurang Facket (HRF) (2002). Hotellhälsa och restaurangrisker – fakta om 
arbetsmiljön för HRF:s medlemmar, och de åtgärder som behövs för att stoppa ohälsa och 
utslagning. Stockholm, Bilda Idé och Kommunikation och HRF 
 
Johnsson, Helene och Blomqvist, Anna (2005). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplat-
sens utformning – AFS 2000:42. Utvärdering (förstudie). Rapport, Inregia AB. 
 
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen 
 
SFS 2007:913 Förordning med instruktion för Arbetsmiljöverket. Svensk författningssamling 
Stockholm, Thomsons fakta.  
 
Swärdh, Jutta (2007). Efterfrågan av information för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. 
Rapport förstudie PM för Arbetsmiljöverket. 
 
Wessleus, Mia (2005). Är SAM lönsamt? Rapport om arbetsmiljö är lönsamt. Arbetsmiljö-
verket, CTO. 
 
Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Tillgänglig på webbadress: 
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
 
 

http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf


 

54 
 

APPENDIX A 
Fall X.    2007-xx-xx 

Intervju x 

Intervju med:  

Intervjuguide 
 

Arbetsmiljöarbetet i allmänhet 

Finns det någon, förutom chefen, i vars arbetsuppgifter ingår am-arbete? 

Hur arbetar ni med arbetsmiljöfrågor? 

Känner du till vilka arbetsmiljöföreskrifter ni följer i ert arbetsmiljöarbete? 

När tycker du själv att du behöver arbetsmiljöinformation? 

 

Policy 

Har arbetsplatsen en skriftlig arbetsmiljöpolicy?  

Hur har policyn tagits fram? 

Vilka har varit med och tagit fram arbetsmiljöpolicyn? 

Tycker du att ni följer den fastställda arbetsmiljöpolicyn? 

Hurudana rutiner har ni runt systematiskt arbetsmiljöarbete? 

 

Nätverk 

Vem/vilka har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet? Namn, kontaktuppgifter 

Vilka andra är involverade i det praktiska arbetsmiljöarbetet? Namn, kontaktuppgifter 

Om ni behöver prioritera mellan olika insatser, vem bestämmer om prioriteringen? 

Får du information om arbetsmiljöfrågor från något håll?  

Vart vänder du dig om du behöver arbetsmiljöinformation? 

Anser du att Arbetsmiljöverket påverkar arbetsmiljöarbetets innehåll på den här ar-

betsplatsen? 

 

Kan jag få del av dessa dokument: 

1. Formell arbetsmiljöpolicy 

2. Dokument som beskriver arbetsfördelningen för det systematiska arbetsmiljö-ar-

betet (SAM)  

3. Dokumentation av uppföljningen av SAM  

4. Protokoll från senaste arbetsmiljö- eller skyddsronderna 2006-2007  
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5. Avtal som berör arbetsmiljö  

6. Bransch policy eller avtal mellan arbetsgivare som berör arbetsmiljö  

7. Om arbetsplatsen/organisationen är medlem i organisationer som påverkar 

arbetsmiljöarbetet policydokument el. dyl., avtal med kunder som berör arbetsmiljöar-

betet  
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APPENDIX B 

Fall X      2007-xx-xx 
Intervju x 
Intervju guide för intervju med arbetsmiljöprofessionella i nätverken. 
 
Vilken funktion fyller du i organisationen? 
Vilken relation har du till arbetsplatsen? 
Hur bidrar du till arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen? 
Vem har du kontakt med på arbetsplatsen? 
Känner du till vilka föreskrifter som berör arbetsplatsen? Kan du innehållet i föreskrif-
terna? 
Hur tas arbetsmiljöpolicyn fram? 
Vilka är involverade i policyarbetet? 
Förmedlar du information/kunskap om föreskrifterna till arbetsplatsen? 
När behöver du själv söka arbetsmiljöinformation? 
Vart vänder du dig för arbetsmiljöinformation, råd och uppdateringar? 
Får du regelbunden arbetsmiljöinformation, varifrån? 
Anser du att Arbetsmiljöverket påverkar hur arbetsmiljöarbetet utförs på arbetsplat-
sen? 
Vad är din relation till Arbetsmiljöverket? 
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APPENDIX C 
Arbetsmiljönätverk fall x 
 
Ditt namn: 
 
Sätt ett kryss i kolumnen ”kontakt” efter den/de namn du har haft kontakt med i frågor som 
berör arbetsmiljöarbete under åren 2006 och 2007. Om du vill kommentera något eller har 
haft kontakt med någon på listan före år 2006 antecknad det i ”kommentar” kolumnen.  
 
Om du har frågor: Jutta Swärdh 070-3964996 och jutsva-3@student.ltu.se 
Skicka formuläret tillbaka till mig på ovan e-post adress eller på posten i frankerat kuvert som 
du fått. Tack för din medverkan! 
 
 
 
nr namn organisation kontakt kommentar 
1 Namn informant    
2 Namn informant    
3 Namn informant    
4 Namn informant    
5     
 
 

mailto:3@student.ltu.se
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APPENDIX D 
Följebrev för nätverksenkät (e-post) 

Hej ! 

 

Du har deltagit i min arbetsmiljöstudie! 

 

Som bilaga bifogar jag nätverkskartläggningens viktiga nyckel, en lista med alla 

namn i nätverket för fall x. 

 

Jag hoppas att du så fort som möjligt kan titta i listan efter de namn du 

har haft kontakt med i arbetsmiljöfrågor. Kryssa för eller skriv de namn du haft kontakt med i 

ditt svarsmail. 

 

Jag tackar dig för deltagandet och beklagar att hela spektaklet sker just nu 

inför julen när du säkert redan har tillräckligt att tänka på. 

 

När uppsatsen är skriven kommer du att få den till din mailadress. 

Jag tar gärna emot frågor och kommentarer. 

/Jutta Swärdh 

 


